Revista de Direito
da ADVOCEF
Associação Nacional dos Advogados
da Caixa Econômica Federal

RDA | Ano X | Nº 20 | 420p | Mai 15

Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal
SBS, Quadra 2, Bloco Q, Lote 3, Salas 510 e 511
Edifício João Carlos Saad, CEP 70070-120
Fones (61) 3224-3020 e 0800-6013020
www.advocef.org.br
revista@advocef.org.br

Revista de Direito da ADVOCEF. Porto Alegre, ADVOCEF, v.1, n.20, 2015

Semestral
ISSN: 1808-5822

1. Advogado. 2. Direito. 3. Legislação. 4. Banco. I. Associação Nacional dos
Advogados da Caixa Econômica Federal. II. Título.

343.03
343.8103
Capa: Marcelo Torrecillas
Editoração Eletrônica: José Roberto Vazquez Elmo
Preparadora de Originais na língua portuguesa: Simone Diefenbach Borges
Revisão na língua inglesa: Stéphane Rodrigues Dias e Martha Arsego
Tiragem: 2.000 exemplares
Periodicidade: semestral
Impressão: Athalaia Gráfica e Editora
Solicita-se Permuta

DIRETORIA EXECUTIVA

DA

ADVOCEF

Presidente
Álvaro Sérgio Weiler Júnior (Porto Alegre)
Vice-Presidente
Maria Rosa de Carvalho Leite Neta (Fortaleza)
1ª Tesoureira
Marta Bufaiçal Rosa (Brasília)
2º Tesoureiro
José de Anchieta Bandeira Moreira Filho (Belém)
1º Secretário
Eduardo Jorge Sarmento Mendes (Brasília)
2º Secretário
Magdiel Jeus Gomes Araújo (João Pessoa)
Diretor de Relacionamento Institucional
Carlos Antonio Silva (Brasília)
Diretor de Comunicação Social e Eventos
Henrique Chagas (Presidente Prudente/SP)
Diretor de Honorários
Marcelo Quevedo do Amaral (Novo Hamburgo/RS)
Diretor de Negociação Coletiva
Marcos Nogueira Barcellos (Rio de Janeiro)
Diretor de Prerrogativas
Justiniano Dias da Silva Júnior (Recife)
Diretor Jurídico
Renato Luiz Harmi Hino (Curitiba)
Diretora Social
Roberta Mariana Barros de Aguiar Corrêa (Rio de Janeiro)

CONSELHO EXECUTIVO
Álvaro Sérgio Weiler Júnior
Henrique Chagas
Roberto Maia

DA

REVISTA

CONSELHO EDITORIAL

DA

REVISTA

Alaim Giovani Fortes Stefanello
Mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do
Amazonas - UEA/AM e Doutor em Direito Econômico e
Socioambiental pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná
- PUC/PR - Presidente do Conselho Editorial.

Antonio Carlos Ferreira
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ex-Diretor Jurídico da
Caixa Econômica Federal, Ex-Presidente da Escola de Advocacia
da CAIXA.

Bruno Queiroz Oliveira
Mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Ceará UFC, Doutorando em Direito Constitucional pela Universidade
de Fortaleza - UNIFOR.

Cacilda Lopes dos Santos
Mestre em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo - PUC/SP e Doutora em Direito Urbanístico
pela Universidade de São Paulo - USP.

Carolina Reis Jatobá Coêlho
Mestre em Direito das Relações Internacionais pelo Centro
Universitário de Brasília. Pós-graduação lato sensu pelo IDP em
Direito Constitucional e pela FESMPDF em Ordem Jurídica e
Ministério Público.

Davi Duarte
Especialista em Direito Público pelo Centro de Estudos Fortium/
Faculdade Projeção/DF.

Iliane Rosa Pagliarini
Mestre em Direito Processual e Cidadania pela Universidade
Paranaense - UNIPAR. Especialista em Direito Tributário pela
Universidade da Amazônia.

João Pedro Silvestrin
Desembargador Federal do Trabalho no TRT da 4ª Região,
Especialista em Direito e Economia pela Fundação Getúlio Vargas FGV e Especialista em Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e
Previdenciário pela Universidade de Santa Cruz do Sul/RS - UNISC.

Kátia Aparecida Mangone
Mestre e Doutora em Processo Civil pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo - PUC/SP.

Lucia Elena Arantes Ferreira Bastos
Mestre em Programa de Pós Graduação em Integração da
América pela Universidade de São Paulo, Doutora em Direito
pela Universidade de São Paulo e Pós doutora pelo Núcleo de
Estudos da Violência - NEV/USP.

Luiz Guilherme Pennacchi Dellore
Mestre e Doutor em Processo Civil pela Universidade de São Paulo USP e Mestre em Constitucional pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo - PUC/SP.

Vera Regina Hippler
Mestre e Doutora em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo - PUC/SP.

CONSELHO DELIBERATIVO
Membros Efetivos
Davi Duarte (Porto Alegre)
Carlos Castro (Recife)
Marcelo Dutra Victor (Belo Horizonte)
Patrícia Raquel Caires Jost Guadanhim (Londrina)
Antônio Xavier de Moraes Primo (Recife)
Fernando da Silva Abs da Cruz (Porto Alegre)
Dione Lima da Silva (Porto Alegre)
Membros Suplentes
Élida Fabrícia Oliveira Machado Franklin (Teresina)
Anna Claudia de Vasconcellos (Florianópolis)
Luiz Fernando Schmidt (Goiânia)

CONSELHO FISCAL
Membros Efetivos
Adonias Melo de Cordeiro (Fortaleza)
Alfredo Ambrósio Neto (Goiânia)
Melissa Santos Pinheiro Vassoler Silva (Porto Velho)
Membros Suplentes
Edson Pereira da Silva (Brasília)
Rogério Rubim de Miranda Magalhães (Belo Horizonte)

SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ...................................................................................... 11
PARTE 1 – PRELÚDIO
Estado, sociedade e direito: diagnósticos e propostas
para o Brasil
Luis Roberto Barroso .............................................................. 13
Reformas de que o Brasil precisa: as três fronteiras
da democracia
Luiz Edson Fachin ................................................................... 29
Agradecimento pela Medalha Vieira Netto
Alfredo de Assis Gonçalves Neto ........................................... 43

PARTE 2 - ARTIGOS
Qual é o preço do direito ao sigilo bancário?
A incorporação jurídica da legislação norte-americana
foreign account tax compliance act ao ordenamento
brasileiro sob a perspectiva da análise econômica do
direito
Carolina Reis Jatobá Coêlho ................................................. 51
Alienação fiduciária em garantia prestada por terceiro
Luis Gustavo Franco ................................................................ 73
Diálogo das Fontes e Direito Notarial
Martiane Jaques La Flor ....................................................... 109
A legitimidade da jurisdição constitucional
Iuri de Castro Gomes ............................................................ 139
Responsabilidade do gerente de atendimento pela
inserção de informações no sistema de mensuração
de risco de crédito da Caixa Econômica Federal
José Halley Fernandes Suliano ............................................ 161
A impossibilidade de substituição do índice de
correção monetária das contas vinculadas do FGTS
Gustavo Tanger Jardim ......................................................... 205
Regime jurídico das alterações em planos fechados
de previdência complementar
Gilson Costa de Santana ...................................................... 217

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

7

SUMÁRIO

A responsabilidade civil da patrocinadora pelo
resultado negativo das aplicações das reservas
matemáticas pela Entidade Fechada de Previdência
Complementar - EFPC
Carlos Antônio Silva ............................................................. 239
A regulamentação jurídica dos fundos de
investimento imobiliário
Rayner d'Almeida Rodrigues .............................................. 259
A tutela inibitória como instrumento processual
para a proteção dos direitos da personalidade
Gustavo Schmidt de Almeida .............................................. 271
Direito do consumidor e consumismo:
interdisciplinaridade na economia, filosofia
e psicologia
Gouvan Linhares Lopes e Floriano Benevides de
Magalhães Neto .................................................................... 305
Requisição e cessão eleitoral de empregado público
Eduardo Araujo Bruzzi Vianna ........................................... 329
O advogado empregado, o mais novo infoproletário
Wilson de Souza Malcher .................................................... 351
Legal aid at the new brazilian civil procedure
Fernanda Tartuce e Luiz Dellore ......................................... 375
The robe, the safe and the pen: the conflict among
the Republic branches in the judicial activism of
public politics
Alaim Giovani Fortes Stefanello .......................................... 395

PARTE 3 – NORMAS EDITORIAIS DE PUBLICAÇÃO .............................. 415

8

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

APRESENTAÇÃO

Prelúdio é aquilo que anuncia, que vem antes. Também
relacionado com grandes obras literárias ou musicais, como uma
forma antecipada do que será apresentado. Esse é o título da
primeira parte da edição comemorativa dos dez anos da Revista de Direito da ADVOCEF, na qual três convidados especiais
publicam seus discursos sobre temas de altíssima relevância para
o momento político e jurídico que o país vivencia, descortinando
possibilidades e propostas para um Estado mais igualitário e
democrático, bem como para uma sociedade mais ética e
participativa, fazendo-o por meio das lentes privilegiadas que
o direito propicia.
Assim, os três textos dos juristas Luís Roberto Barroso, Luiz
Edson Fachin e Alfredo de Assis Gonçalves Neto que compõem
o prelúdio desta 20ª edição representam ao mesmo tempo a
firme expectativa de que o direito e a advocacia podem contribuir para as mudanças necessárias a um país melhor e mais justo, bem como que a Revista de Direito da ADVOCEF, após estes
dez primeiros anos de existência, tem condições de se fortalecer e se qualificar ainda mais, oferecendo excelentes contribuições à comunidade jurídica e acadêmica.
Nesse intuito, foi ampliada a composição do Conselho Editorial, agregando novos membros com forte qualificação acadêmica, bem como realizada a submissão da Revista ao sistema
"QUALIS", vinculado à Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação, que afere
a qualidade dos periódicos científicos. Desta forma, no intuito
tanto de obter uma boa classificação no referido sistema quanto de comemorar o décimo ano consecutivo da Revista, estamos
adotando uma prática já comum noutros periódicos científicos
que é a publicação de artigos em língua estrangeira, sendo
que as versões traduzidas encontram-se disponíveis no site da
ADVOCEF.
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APRESENTAÇÃO

Ao tempo em que relembramos o início desta caminhada
utópica em 2005, quando a primeira edição da Revista de Direito foi lançada, constatamos que dez anos depois chegamos
a passos firmes à 20ª edição, comemorando este trajeto percorrido que é fruto de uma realização coletiva propiciada pela
ADVOCEF a todos os advogados e advogadas, os quais brilhantemente defendem esta empresa 100% pública chamada Caixa
Econômica Federal, verdadeiro patrimônio da sociedade brasileira.
Boa leitura e vida longa para a Revista de Direito, para a
ADVOCEF e para a Caixa Econômica Federal!

Alaim Giovani Fortes Stefanello
Presidente do Conselho Editorial
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PARTE 1
PRELÚDIO

ESTADO, SOCIEDADE E DIREITO: DIAGNÓSTICOS E PROPOSTAS PARA O BRASIL

Estado, sociedade e direito:
diagnósticos e propostas para o Brasil1
Luís Roberto Barroso
Professor Titular de Direito Constitucional da
Universidade do
Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Mestre em Direito pela Universidade de Yale
Doutor e Livre-Docente pela UERJ
Visiting Scholar na Universidade de Harvard
Advogado militante de 1981 a 2013
Ministro do Supremo Tribunal Federal

Introdução
Agradeço de coração, honrado e comovido, o convite que me
foi formulado pelo Presidente Nacional da OAB, o eminente advogado Marcus Vinicius Furtado Coelho, para falar na abertura deste
extraordinário evento. Espero estar inspirado e à altura da missão
que me foi confiada. Eu estou aqui, não como o advogado que fui
por mais de trinta anos, com muito gosto e com muita honra. Já
não poderia mais. Tampouco estou aqui como Ministro do Supremo Tribunal Federal, que tenho sido no último ano e meio, desfrutando o privilégio de servir ao país e à justiça. Essa condição imporia muitas restrições à minha liberdade de expressão. Eu estou aqui
como um velho professor, que se dedica a pensar o Brasil desde os
bancos escolares. E o papel do pensamento, como assinalou
Mangabeira Unger, é o de confortar os aflitos e afligir os confortados. Minha filosofia jurídica é a de que tudo o que é correto, justo
e legítimo deve encontrar um caminho no Direito. Minha filosofia
existencial é a de crer no bem e na justiça, mesmo quando não
estejam ao alcance dos olhos. O processo civilizatório, a emancipação das pessoas e a dignidade humana são valores que muitas vezes fluem por um rio subterrâneo que atravessa os tempos. Nem
sempre é possível vê-lo da superfície. Mas ele segue o seu curso e
cumpre o seu destino. E o nosso papel é empurrar a história. Como
na bela canção de Chico Buarque:
A história é um carro alegre,
Cheio de um povo contente
Que atropela indiferente
Todo aquele que a negue.
1

Texto-base da conferência de abertura da XXII Conferência Nacional dos
Advogados. Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2014.
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Neste congresso, cujo tema central é “Constituição Democrática e Efetividade dos Direitos”, pareceu-me bem trazer reflexões
sobre como aprimorar o ambiente político, social e jurídico no qual
se concretizam a Constituição e os direitos. Assim, meus três temas
serão o Estado, a Sociedade e o Direito. Procuro fazer três considerações sobre cada um deles, apresentando diagnósticos e propostas para uma agenda feita de patriotismo e ideal, dois valores que
têm andado fora de moda. Patriotismo é o sentimento cívico e a
energia positiva que movem o desejo de fazer um país melhor e
maior. Um país capaz de contribuir verdadeiramente para a causa
da humanidade, com erradicação da pobreza, educação, civilidade, pluralismo e desenvolvimento sustentável. Que possa ser um
exemplo e uma inspiração para o mundo. Já o ideal, o idealismo,
significa viver para o bem, para a melhoria da vida das pessoas,
para o aprimoramento das instituições. O idealismo está para a vida
pública como o amor está para a vida privada. Sem ele, é possível
sobreviver, mas não viver uma vida completa.
A seguir, algumas ideias para pensar o Brasil.

1 O Estado brasileiro: diagnósticos e mudanças necessárias
1.1 Três disfunções históricas: patrimonialismo, oficialismo e
inigualitarismo
Três disfunções atávicas marcam a trajetória do Estado brasileiro: o patrimonialismo, o oficialismo e o inigualitarismo. O
patrimonialismo remete à nossa tradição ibérica, ao modo como se
estabeleciam as relações entre o Imperador e a sociedade portuguesa, em geral, e com os colonizadores do Brasil, em particular.
Não havia separação entre a Fazenda do rei e a Fazenda do reino,
entre bens pessoais e bens do Estado. Os deveres públicos e as obrigações privadas se sobrepunham. O rei tinha participação direta e
pessoal nos frutos obtidos na colônia. Vem desde aí a difícil separação entre esfera pública e privada, que é a marca da formação nacional. É um traço tão forte que a Constituição brasileira precisou
de um dispositivo expresso para vedar que os agentes públicos utilizassem dinheiro público para promoção pessoal. E o Supremo Tribunal Federal precisou julgar procedente diversas ações e editar
uma súmula vinculante afirmando ser vedado o nepotismo nos três
Poderes.
A segunda disfunção atávica é o oficialismo. Essa é a característica que faz depender do Estado – isto é, da sua bênção, apoio e
financiamento – todo e qualquer projeto pessoal, político ou empresarial de grande porte. Sem o apoio da situação, não se conse-
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gue concessão, obra pública ou projetos relevantes. Quase tudo o
que é verdadeiramente importante no Brasil depende de financiamento do BNDES, da Caixa Econômica Federal, dos Fundos de Pensão. Ou depende de apoio do Ministério tal e qual, de um favor do
Governador, do Prefeito ou do Secretário. Com tudo o que isso
acarreta em termos de ingerência indevida, troca de favores e
locupletamento. Esse oficialismo onipresente traz subprodutos
muito ruins e faz com que o Estado seja mais importante do que a
sociedade.
Por fim, o inigualitarismo é uma marca profunda da nossa formação social. A igualdade, no mundo contemporâneo, se expressa
em três dimensões: a igualdade formal, que veda que a lei
desequipare arbitrariamente as pessoas; a igualdade material, que
procura assegurar igualdade de oportunidade a todos, inclusive
admitindo vantagens competitivas a grupos vulneráveis e historicamente discriminados; e a igualdade como reconhecimento, que
busca respeitar as diferenças entre as pessoas, protegendo as minorias em geral, sejam elas raciais, de orientação sexual ou religiosas.
Pois bem: somos herdeiros de uma sociedade escravocrata – fomos
o último país do mundo a abolir a escravidão –, acostumada a distinguir entre senhores e servos, brancos e negros, ricos e pobres.
Fomos criados em uma cultura em que a origem social está acima
do mérito ou da virtude, e na qual existem superiores e inferiores.
Tome-se o exemplo significativo do direito penal: é muito mais fácil punir um jovem que tenha consigo 100 gramas de maconha do
que o empresário ou servidor público que fraudou uma licitação
em 1 milhão de reais. Na ponta mais visível da desigualdade, temos
uma justiça que é mansa com os ricos e dura com os pobres.
Com as dificuldades previsíveis, temos combatido esses males
com consciência crítica em relação ao nepotismo, com
empreendedorismo enfrentando o oficialismo e com ações afirmativas procurando superar a desigualdade. Nesse domínio das
disfunções institucionais, temos vitórias importantes a celebrar: em
uma geração, derrotamos o autoritarismo e o golpismo, superando todos os ciclos do atraso. Nessa matéria, só quem não soube a
sombra não reconhece a luz.

1.2 O preconceito contra a livre-iniciativa e o
empreendedorismo
Precisamos superar o preconceito e a desconfiança que ainda
existem no Brasil em relação à iniciativa privada e ao
empreendedorismo. Cabe lembrar, desde logo, que ambos são princípios consagrados na Constituição. Ainda assim, temos um capita-
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lismo envergonhado. Ser progressista significa querer distribuir as
riquezas de forma mais justa. Mas a história provou que, ao menos
no atual estágio da condição humana, a iniciativa privada é melhor geradora de riquezas do que o Estado. Trata-se de uma
constatação, e não de uma opção ideológica. É um fato, não uma
escolha. Precisamos aceitar essa realidade e pensar a vida a partir
dela. A origem desse preconceito e dessa desconfiança está no modo
como o capitalismo evoluiu no Brasil. Nos países de industrialização tardia e iniciativa privada frágil, o capitalismo de Estado foi a
única forma de se superar a alternativa das concessões de setores
estratégicos às empresas estrangeiras. Foi assim entre nós, a partir
da década de 40 do século passado, com a criação de empresas
estatais como a Companhia Siderúrgica Nacional, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia
Hidrelétrica do São Francisco.
Na década de 50, foram criados o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico – BNDE (depois BNDES) e a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras. Curiosa e paradoxalmente, o avanço e o
agigantamento do Estado econômico brasileiro se deram durante
o regime militar, iniciado em abril de 1964. Até o início da década
de 80, haviam sido criadas mais de 300 empresas estatais. A Constituição de 1988, embora tenha sido uma reação vigorosa ao modelo político do regime militar, não confrontou – antes aprofundou –
o modelo de atuação direta do Estado no domínio econômico,
pelo controle de centenas de empresas. Com a queda do muro de
Berlim, o descrédito do Estado como protagonista do processo econômico-social e a globalização retiraram suporte ideológico de boa
parte das disposições da Constituição Federal. A década de 90 foi
cenário de um conjunto amplo de transformações que mudaram o
perfil do Estado brasileiro.
Ainda assim, o preconceito e a desconfiança contra a livre-iniciativa persistiram, como uma consequência renitente das distorções
resultantes do capitalismo de Estado, do paternalismo governamental e da distribuição discricionária de benesses. O imaginário social
brasileiro ainda associa o capitalismo doméstico: (i) a concessões
com favorecimentos; (ii) a obra pública com licitações duvidosas;
(iii) a golpes no mercado financeiro; e (iv) a grandes latifúndios. É
uma percepção que vem do tempo em que toda a riqueza era injusta, quando não desonesta. O empreendedorismo, o lucro e o
sucesso comercial eram associados às relações com o governo, aos
negócios escusos, no máximo à sorte. Não eram associados ao trabalho, à inovação e à assunção de risco. Você olha para as universidades e os grandes talentos não estão preocupados em ter uma
grande ideia, em criar algo novo, em romper fronteiras. Eles so-
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nham em fazer um concurso público. Não há nada errado com o
concurso público para os que têm a vocação de uma carreira pública. Pelo contrário. Mas é boa hora de se superar a concepção de
que o Estado deve ser protagonista de tudo. Governo é para ajudar os pobres, arrecadando tributos com eficiência e justiça fiscal,
redistribuindo renda, bancando programas sociais e, sobretudo,
prestando serviços públicos de qualidade. Precisamos de marcos
regulatórios claros, estímulo à competição e ao capital de risco, com
empresários que não sejam viciados em financiamento público.

1.3. Necessidade urgente de Reforma Política
O país precisa, com grande aflição, de uma reforma política
capaz de realizar três grandes objetivos: (i) baratear o custo das
eleições: o financiamento eleitoral está na raiz de quase todos os
grandes casos de corrupção no país; (ii) ajudar a formar maiorias
estáveis de sustentação do governo: a negociação caso a caso, para
cada votação relevante, está na raiz do fisiologismo e do loteamento
dos cargos no governo; e (iii) dar autenticidade programática aos
partidos políticos: o cenário partidário brasileiro é devastado por
legendas de aluguel, que comprometem a dignidade da política
ao transformá-la em um negócio privado. Não há nada de original
no meu diagnóstico. Quando eu estive no Senado Federal, para
minha sabatina, em junho do ano passado, essa era uma percepção geral de todas as lideranças políticas. O problema é que não se
consegue sair do impasse.
O ideal é que o novo Presidente e o novo Congresso eleitos,
trabalhando em conjunto, consigam aprovar uma reforma digna
desse nome. Não há como harmonizar todos os interesses. Logo, é
preciso fazer o que seja melhor para o Brasil. Se não for possível o
consenso mínimo, a alternativa é o plebiscito. Para romper a inércia, e sem qualquer pretensão de definitividade ou taxatividade,
cogito três temas para a consulta popular, com as respectivas perguntas. Pergunta I – SISTEMA ELEITORAL. Você é a favor: (1) do
sistema proporcional puro (modelo atual); (2) do sistema distrital
puro; ou (3) do sistema distrital e proporcional combinados (distrital
misto). Pergunta II – NATUREZA DA LISTA PARTIDÁRIA. Você é a
favor: (1) da lista partidária aberta (modelo atual); (2) da lista partidária preordenada; ou (3) do voto proporcional em dois turnos,
sendo o primeiro voto no partido e o segundo no candidato. Pergunta III – FINANCIAMENTO ELEITORAL. Você é a favor: (1) do financiamento privado, seja por pessoa física ou jurídica (modelo
atual); (2) do financiamento exclusivamente público; ou (3) do financiamento público e privado, sendo este último limitado a pes-
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soas físicas. São ideias embrionárias. Naturalmente, o plebiscito seria precedido de debates e ampla campanha de esclarecimento.
Para concluir este tópico dedicado ao Estado, apresento duas
ideias simples, capazes de angariar consenso amplo. No tocante à
Reforma Política: se nada mais profundo for possível fazer, a simples proibição de coligações partidárias em eleições proporcionais
já servirá para banir as legendas de aluguel e as que não tenham
representatividade mínima. Em matéria de Reforma da Previdência, em lugar do fator previdenciário, malquisto e mal compreendido, é hora de se estabelecer a idade mínima para a aposentadoria
no regime geral, aplicável à iniciativa privada, a exemplo do que
já vigora no setor público. É o modelo de todos os países desenvolvidos do mundo, que adotam, como regra, o patamar de 65 anos.
Trata-se, na verdade, de uma questão de justiça intergeracional,
para não transferir para os nossos filhos e os nossos netos uma conta que comprometerá o seu futuro. A fórmula ideal, aliás, é uma
combinação de idade mínima com tempo de contribuição, para
que quem começou a trabalhar e contribuir aos 15 anos não tenha
o mesmo tratamento de quem começou aos 25. A soma da idade
mínima com o tempo de contribuição, por um consenso quase geral, deve ser de 95 para os homens e 85 para as mulheres.

2 A sociedade brasileira: uma agenda inovadora
2.1 O necessário florescimento da sociedade civil: inovação
social e filantropia2
No tópico anterior, falou-se do Estado e da iniciativa privada.
Governo democrático e economia de mercado são os grandes pilares do mundo desenvolvido contemporâneo. Há, porém, um outro
pilar indispensável, que precisa ser fortalecido entre nós: uma sociedade civil robusta e atuante. Não apenas na participação política
convencional, como nas eleições periódicas, ou nos protestos coletivos, quando forem o caminho necessário. É preciso mais do que
isso: uma sociedade civil independente, criativa e solidária, com
empreendedores sociais que conduzam uma agenda verdadeiramente cívica. A vida não se resume à disputa pelo poder ou à busca
pelo lucro. Precisamos de boas causas, boas ideias e de filantropia.
É cômoda a postura de ficar inerte e atribuir tudo à ineficiência ou
à corrupção do Poder Público. Mas é uma atitude que não serve
2

Este tópico do texto é inspirado pela tese de doutorado, submetida à Universidade de Harvard, de Daniel Barcelos Vargas, Creative Society in the
Making: Social Innovation, Civism, and Governance, mimeografada, dezembro de 2013.
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bem ao país. Nem tudo pode ou deve ser feito pelo Estado, ainda
que não haja corrupção e ineficiência. Há muitas causas, pequenas
e grandes, em que a iniciativa deve ser – ao menos
concorrentemente – da sociedade, vale dizer, das lideranças individuais, empresariais, associativas, sindicais ou comunitárias. Uma responsabilidade social coletiva, em busca de soluções originais e construtivas. O bem pelo bem.
Em suma: ao lado do governo democrático e da livre-iniciativa, precisamos de mais sociedade civil, de pessoas e de instituições
que funcionem como agentes do bem, da transformação social. Há
muitas áreas carentes dessas iniciativas, de projetos bem concebidos e autossustentáveis, como, por exemplo, a adoção de uma praça, o financiamento de uma biblioteca de bairro, a ajuda material
a uma escola carente, a difusão do acesso à internet, a manutenção de um posto de saúde, a prestação de assistência judiciária, o
apoio financeiro e logístico a abrigos de menores, projetos de
arborização de comunidades, ensino a distância pela rede mundial de computadores, recuperação de drogados, reinserção de presidiários etc.3 Em muitos desses domínios já existem iniciativas relevantes e virtuosas, mas longe de serem suficientes. Mudando de
patamar, pode-se incluir a subvenção a um museu, a uma orquestra, a jovens promissores. Se queremos mais sociedade e menos Estado, a sociedade tem de fazer a vida acontecer. Como financiar
esses projetos? Retomo o tema da filantropia: já temos ricos em
número suficiente para que a doação de tempo, de ideias e de
dinheiro faça parte da agenda da elite brasileira. Que seus legados
não sejam apenas para os herdeiros diretos. Essa é a praxe dos países desenvolvidos. Claro, incentivo fiscal estimularia tal conduta.
Mas, também aqui, não se deve ficar inerte se o governo não fizer
a sua parte. Tudo isso me leva a uma ambição maior para a sociedade brasileira: um novo modelo de ensino superior.

2.2 Criação de instituições de ensino superior de ponta
O país precisa criar instituições acadêmicas verdadeiramente
de ponta. Nessa matéria, estamos atrás de outros países em estágio
assemelhado de desenvolvimento, como Rússia, Índia e China.
Estamos defasados mesmo em termos de América Latina. Não existe
grande país sem grandes universidades. Isso não tem nada a ver
com elitismo, mas sim com a superação da mediocridade. A universidade brasileira custa caro, dá pouco retorno à sociedade e drena
3

Para outros exemplos, v. Daniel Barcelos Vargas, Creative Society in the
Making, mimeografado, dezembro de 2013, p. 2; e Rony Meisler, Quando
culpar o Estado sairá de moda?, O Globo, 11 out. 2014, p. 15.

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

19

LUÍS ROBERTO BARROSO

ARTIGO

os recursos do ensino básico, porque incapaz de se autossustentar.
De todo modo, não estou aqui propondo qualquer reforma universitária ampla, que consumiria imensa energia política e teria de
vencer o atraso e o conservadorismo. Com base na sociedade civil,
na filantropia, no mérito e na gestão financeira e pedagógica competentes, proponho a criação de um modelo paralelo e alternativo. Uma obra de inovação social. Nada de Estado financiando ou
gerindo. No máximo, poderia ser cliente de projetos específicos,
mas sem qualquer grau de ingerência. Seria uma instituição pública nos seus objetivos, mas não estatal. Sem finalidade de lucro, mas
também sem os vícios e amarras da Administração Pública. Política,
só a do mérito acadêmico. Como seria essa instituição?
Nos seus propósitos, ela seria voltada, cumulativamente, para
a pesquisa pura, para a inovação tecnológica, para as conquistas
da medicina e para o melhor das humanidades. Com graduação e
pós-graduação. Nada excessivamente grandioso em termos de
quantidade, mas com especial preocupação em aproximar os melhores alunos dos melhores docentes e pesquisadores. Para ela seriam recrutados, mediante bolsas de estudo e incentivos, os melhores estudantes que concluíssem o ensino básico. Os professores viriam tanto do Brasil quanto do resto do mundo, com seleção competitiva, remuneração de mercado e aulas em português, inglês e
espanhol. E como se daria o financiamento do projeto? A instituição seria formada por um capital inicial resultante de doações voluntárias e incentivadas das grandes empresas nacionais, assim como
de todas as pessoas físicas ou jurídicas que desejassem contribuir
para o projeto. Um investimento no país, e não um negócio. Haveria um Conselho de Administração, que cuidaria da gestão financeira e da captação de recursos, e um Conselho Pedagógico, responsável pela parte acadêmica. A instituição teria convênio com as
principais universidades do mundo para intercâmbio de alunos e
professores. É um projeto ambicioso, mas indispensável. Retardá-lo
significará apenas isto: que começaremos com atraso.

2.3 Algumas mudanças de patamar ético
Este é um tópico dedicado à sociedade civil, e não ao Estado.
Por essa razão, ao encerrá-lo, não vou falar de corrupção e de outros déficits civilizatórios graves que marcam a atuação do Poder
Público no Brasil desde sempre. Gostaria de me referir a atitudes
pessoais, a posturas diante da vida e diante do outro. Todo processo civilizatório envolve a inclusão do outro, a capacidade de tratar
a todos com igual respeito e consideração. A esse propósito, escreveu Vinicius de Moraes, “bastar-se a si mesmo é a maior solidão”. A
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seguir, algumas mudanças que teremos de fazer para elevar o patamar ético geral da sociedade.
A. Quem pensa diferentemente de mim não é meu inimigo.
Quem pensa diferentemente de mim não é meu inimigo, mas meu
parceiro na construção de uma sociedade aberta e plural. Em um
mundo heterogêneo e complexo como o em que vivemos, nem
sempre será possível a construção de consensos sobre todos os temas. As pessoas veem a vida de pontos de observação diferentes
em questões variadas, que vão do casamento de parceiros do mesmo sexo até a interrupção da gestação. A verdade não tem dono.
Nessas matérias, o melhor que se pode conseguir é assegurar que
cada um viva a sua crença, permaneça fiel aos seus valores. Respeitar o outro e conviver com a divergência não significa abrir mão de
si próprio. Trata-se apenas de aceitar o pluralismo e a diversidade.
Na passagem inspirada do poeta espanhol Ramon de Campoamor:
“En este mundo traidor, no hay verdad ni mentira: todo tiene el
color del cristal con que se mira”.4
B. O foco do debate deve ser o argumento, e não a pessoa
que o enuncia. A divergência, como regra geral, pode e deve ficar
no conteúdo do argumento. Há um péssimo hábito no Brasil que é
a necessidade de desqualificar moralmente quem está do lado oposto. Assim, em lugar do debate racional sobre qual a melhor solução, deflagra-se um debate passional sobre quem tem mais e quem
tem menos virtude pessoal. O adversário deixa de ser alguém livre
e igual, em defesa de um ponto de vista, e passa a ser o inimigo
pervertido e mal-intecionado, em busca de um objetivo escuso.
Evidentemente, essa forma primitiva de comportamento empobrece o debate público e promove agressões em lugar de ideias. Quem
grita ou ofende dificilmente está operando com a razão. Como
bem recomendou o Bispo Desmond Tutu: “Em lugar de levantar a
voz, melhore o argumento”.
C. A mudança do mundo começa por si próprio. A construção
de um mundo melhor começa, verdadeiramente, a partir de si próprio. Muitas coisas erradas que acontecem no espaço público são
projeções de vícios privados. Tais atitudes da vida privada incluem
a falta de boa-fé objetiva, que ocorre quando se passa o outro
para trás; a cultura do com nota e sem nota; a ultrapassagem pelo
acostamento; a furada de fila; a pichação do muro; o lixo na rua; o
insulto em vez do diálogo. E muitas outras desonestidades, espertezas e descaminhos do espírito. Não dá para viver uma vida sem
ética, mas de dedo em riste, protestando contra os erros dos outros.
4

Há uma outra versão dessa passagem, com ligeira alteração: “En este mundo traidor, no hay verdad ni mentir: todo es según el cristal con que se mira”.
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A virada que nós precisamos dar como país e como sociedade, a
mudança de patamar que nos libertará da ignorância e do atraso,
precisa de um salto existencial pessoal. Na ideia inspirada de Ghandi,
“seja você a mudança que deseja para o mundo”.

3 O direito no Brasil: superação do atraso e dos gargalos
3.1 Redução drástica do foro por prerrogativa de função
(foro privilegiado)
O foro por prerrogativa de função, também apelidado como
foro privilegiado, constitui uma reminiscência aristocrática, sem réplica comparável em outras democracias. A Constituição brasileira
prevê que um conjunto amplo de autoridades federais responda,
nas ações penais, perante o Supremo Tribunal Federal (STF) ou o
Superior Tribunal de Justiça (STJ). Todos os demais cidadãos são
processados perante um juiz de primeiro grau. O sistema é muito
ruim, por variadas razões, das quais destaco três: (i) trata-se de uma
fórmula não republicana, que faz parecer que uns são mais iguais
do que outros; (ii) o STF não é aparelhado para esse tipo de função, além de sujeitar o Tribunal a um tipo de contágio político que
não é bom; e (iii) o modelo é extremamente disfuncional e se presta a todo tipo de manipulação de competência da Corte, mediante
renúncia a mandato ou desistência de candidatura, entre outros
expedientes. Tudo isso compromete a celeridade, induz à prescrição e gera impunidade. Sem mencionar que o julgamento em instância única entra em tensão com tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. Minha proposta na
matéria é simples, embora dependa de emenda constitucional a
ser aprovada pelo Congresso: somente um número reduzido de
autoridades deveria conservar o foro especial, como o Presidente
da República e o Vice, os Presidentes do Senado, da Câmara e do
STF, bem como o Procurador-Geral da República.
Para os demais agentes públicos que hoje detêm foro por prerrogativa, defendo a criação de uma Vara Especializada em Brasília,
no 1º grau de jurisdição, cujo titular seria escolhido pelo Supremo
Tribunal Federal, para um mandato de quatro anos. Ao final desse
período, ele seria automaticamente promovido para o Tribunal
Regional Federal, na primeira vaga aberta, o que o imunizaria contra qualquer retaliação. Haveria tantos juízes auxiliares quantos
necessários. Das decisões dessa Vara Especializada, caberia recurso
ordinário para o STF, conforme a autoridade. Duas razões justificam essa solução de criação de uma Vara no Distrito Federal, em
vez de a competência ser da Justiça Estadual: (i) não deixar a auto-
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ridade pública sujeita à má-fé ou ao oportunismo político de ações
penais em qualquer parte do país; e (ii) neutralizar a influência do
poder local, impedindo-se perseguições e favorecimentos. Detalhe
importante: a Vara Especializada continuaria competente mesmo
após a autoridade deixar o cargo, assim eliminando as idas e vindas do processo. Um modelo simétrico poderia ser aplicado às ações
de improbidade administrativa.

3.2 Equacionamento do problema do excesso de litigiosidade
e da demora processual
Tramitaram na Justiça brasileira, no ano de 2013, quase cem
milhões de processos, dos quais um terço eram casos novos.5 Estatisticamente, isso significa que um em cada dois brasileiros tem uma
ação na justiça, um provável recorde mundial. Tudo isso para cerca
de 16 mil juízes. Os números mostram uma explosão de litigiosidade
no país. Algumas causas desse fenômeno são positivas nas suas origens: a) as pessoas passaram a ter mais consciência dos seus direitos, exigindo-os judicialmente; e b) o Poder Judiciário passou a
ocupar um espaço importante no imaginário social, com um nível
elevado de credibilidade. Há, todavia, causas negativas para esse
excesso de litigiosidade, entre as quais: a) o Poder Público, em suas
diferentes expressões – União, Estados, Municípios e autarquias –,
é o principal cliente do sistema e, com frequência, adota estratégias puramente procrastinatórias; e b) partes privadas que prestam
serviços deficientes congestionam o sistema, mesmo quando claramente não têm razão, adotando políticas hostis à composição amigável dos litígios. A judicialização não pode ser vista como uma
forma normal e corriqueira de solução de problemas. O Judiciário
é uma instância patológica da vida: ele só atua quando há litígio,
isto é, disputa e desentendimento. No normal da vida, as questões
devem ser resolvidas amigável ou administrativamente.
Não há solução fácil para esse problema. Cogito três aqui. A
primeira: em algum lugar do futuro próximo, vamos ter que viver
uma onda de desjudicialização. A nova advocacia que se desenvolverá terá profissionais especializados em negociação, em como
compor os interesses sem necessidade de ajuizamento de uma demanda. Ao lado deles, florescerá outro tipo de advogado: aquele
a quem as partes irão recorrer para que resolva para elas o problema, arbitrando o conflito. Portanto, uma forma mais light e menos
formal de arbitragem. Em segundo lugar, nós vamos ter que dimi5

Conselho Nacional de Justiça, Justiça em Números 2014: ano base 2013.
Disponível em: <ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_
jn2014.pdf>.
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nuir as possibilidades de recursos e coibir o uso abusivo deles. Dias
atrás, eu julguei embargos de declaração, em agravo regimental,
em embargos de divergência, em agravo de instrumento, em um
recurso extraordinário interposto contra o julgamento de uma apelação. A legislação parece ter sido feita em um hospício. Em terceiro lugar, teremos que desenvolver a cultura de que o acesso à Justiça e o devido processo legal se realizam em dois graus de jurisdição. E, aí, o processo termina. Só irá para um tribunal superior se
houver uma questão que interesse ao país, à sociedade ou a um
número expressivo de pessoas. E, mais à frente, logo que tenha
havido uma elevação geral no patamar civilizatório, funcionará
assim: ao receber a inicial, o juiz fixará a data em que os autos irão
conclusos para a sentença. Digamos, seis meses. Esse é o prazo que
as partes terão para produzirem, por conta própria, suas provas e
seus argumentos.
Mas essa é uma outra história.

3.3 Redefinindo o papel do Supremo Tribunal Federal
O Supremo Tribunal Federal não deve funcionar como a terceira ou quarta instância da Justiça brasileira. Esse não é o papel de
nenhuma corte suprema ou tribunal constitucional do mundo. O
papel do Supremo Tribunal Federal é o de julgar as grandes questões que afetam a sociedade brasileira, à luz da Constituição, bem
como fornecer as linhas jurisprudenciais que vão orientar os demais juízes e tribunais do país. Para tanto, precisa julgar com tempo de reflexão, qualidade e visibilidade. Foi para viabilizar o cumprimento desse papel que a Emenda Constitucional nº 45, de 2004,
criou o instituto da repercussão geral. Trata-se de um requisito específico de cabimento dos recursos extraordinários. Infelizmente, a
repercussão geral foi mal compreendida nos primórdios da sua
aplicação, tendo se produzido um estoque de causas muito superior à capacidade de julgamento do Tribunal. Para enfrentar esse
problema, tenho procurado conduzir um debate, tanto internamente como junto à comunidade jurídica, para equacionar o tema,
seja no que diz respeito ao estoque acumulado, seja no que toca
ao manejo do instituto daqui por diante. A seguir, algumas das
ideias para o futuro.
A premissa essencial das minhas propostas é que o STF não
deve conceder mais repercussões gerais do que seja capaz de julgar em um ano. Isso porque, uma vez reconhecida a repercussão
geral, os processos relacionados àquele tema ficam sobrestados na
origem. Logo, se o Tribunal der repercussão geral e não julgar com
brevidade, termina por atravancar a Justiça do país. Estabelecida
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essa premissa, eis as demais sugestões: (i) a seleção dos recursos extraordinários que vão receber repercussão geral deve ser feita por
semestre, em junho e dezembro de cada ano, para que se possa
utilizar um critério comparativo para escolher os mais importantes
do período; (ii) uma vez escolhidos os casos que terão repercussão
geral, deve-se marcar, com um semestre de antecedência, a data do
julgamento. Por exemplo: a repercussão geral 1, escolhida em dezembro de 2014, será julgada no dia 4 de agosto de 2015. E assim
sucessivamente. Com isso, todos os Ministros terão tempo para se
prepararem adequadamente para o julgamento, abolindo-se a
necessidade do pedido de vista. Também para os advogados será
uma libertação: não precisarão mais ir seguidas vezes a Brasília,
sem que seu processo seja chamado. Com as mudanças regimentais
em curso de implementação, o Plenário do Tribunal se transformará – antes tarde do que nunca – em uma verdadeira corte constitucional, encarregada de julgar, essencialmente, ações diretas e processos com repercussão geral.

Conclusão
1

Uma nova narrativa para o país6

Somos o país da diversidade racial e da miscigenação. Brancos,
negros, índios e todas as combinações possíveis formam a gente
brasileira, em uma composição de cores e variados traços físicos.
Quem não gosta dessa circunstância e possui outras preferências
estéticas nasceu no lugar errado. Somos o país da tolerância religiosa, no qual cristãos, judeus, umbandistas e muçulmanos convivem
sem atritos relevantes. Ortodoxias exacerbadas e fundamentalismos
radicais não frutificaram por aqui. E somos, também, um país que
não legitima a discriminação de pessoas em razão da orientação
sexual de cada um, como afirmado pelo Supremo Tribunal Federal,
em decisão precursora e iluminista. Somos um país pacífico, de vasta extensão territorial, repleto de belezas e riquezas naturais. O
país do bom humor, das festas populares e da extroversão. Gente
sem medo e sem culpa de ser feliz. Mas somos, também, o país da
desigualdade social extrema. Da violência urbana superior à de
muitos países em guerra. Da falta de habitações adequadas, de
urbanização, de saneamento. Da favelização ampla, que degrada
as pessoas, as cidades e o meio ambiente. Um país com deficiências
dramáticas na educação pública, na saúde pública, no transporte
público, na segurança pública. Com poucas instituições de ensino
6

Este tópico se beneficia de minha construtiva interlocução com o Professor
Paulo Daflon Barrozo, do Boston College.
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de destaque e com monopólios públicos soterrados pela corrupção
e pela ineficiência.
A convivência de virtudes incomuns, de um lado, e de vícios
civilizatórios primários e atávicos, de outro – como descrito acima –
, tem feito com que a percepção do Brasil por seu povo e por seus
formadores de opinião oscile entre o ufanismo e a frustração: ou
os melhores do mundo ou o sentimento de inferioridade diante
de outras experiências nacionais. Precisamos de um exercício de
pensamento original que ajude a definir o nosso lugar no mundo,
o que somos e o que temos para oferecer. Uma nova narrativa,
capaz de olhar para trás e para frente. Ao longo da história brasileira, pensadores e atores sociais notáveis – idealistas, pragmáticos,
céticos ou visionários – empreenderam esforços para compreender,
explicar e transformar o Brasil. Gente como Joaquim Nabuco,
Euclides da Cunha, Ruy Barbosa, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque
de Holanda e Caio Prado Júnior, para citar apenas alguns. É boa
hora de um novo esforço de autocompreensão. Uma bússola e um
roteiro de viagem: para onde queremos ir, o que precisamos deixar
para trás e como devemos percorrer o caminho. Os valores, ideias e
projetos que irão constituir o nosso patrimônio comum como nação, independentemente de governos ou ideologias políticas.

2

Brasil: um sucesso a celebrar

A visão crítica construtiva que permeou a minha apresentação
é indispensável para empurrar a história. Estamos atrasados e com
pressa. Mas a verdade é que temos andado na direção certa, ainda
que não na velocidade desejada. Há muito o que celebrar, apesar
de tudo. É preciso ter em conta que o Brasil só começou, verdadeiramente, em 1808, com a vinda da família real. Até então, os portos eram fechados ao comércio, era proibida a fabricação de produtos na colônia, bem como a abertura de estradas. Inexistia qualquer instituição de ensino médio ou superior, e cerca de 98% da
população era analfabeta. Mais grave ainda, um terço dos habitantes eram escravos, o que constituía uma chaga moral e uma
bomba-relógio social. Além disso, fomos herdeiros de uma tradição que, apesar de muitas virtudes, era a do último país da Europa
a abolir a Inquisição, o tráfico de escravos e o absolutismo.
Tivemos que construir um país quase do zero, a partir do início do século XIX. Pois bem: em pouco mais de 200 anos, o Brasil se
transformou em uma das dez maiores economias do mundo. Nos
últimos tempos, mais de 30 milhões de pessoas saíram da linha de
pobreza. Temos uma das maiores democracias de massas da Terra,
com estabilidade institucional e alternância no poder. Nosso siste-
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ma de urnas eletrônicas é original, confiável e admirado por toda
parte. Do regime escravocrata, ficou-nos a diversidade racial e cultural. A esse propósito, temos enfrentado nos últimos tempos, sem
fantasias ou autoidealizações, o preconceito e a discriminação. Em
suma: o Brasil foi um dos maiores sucessos do século XX. Eu olho
para trás e vejo realizada boa parte dos meus sonhos de juventude. Agora, ao longo do século XXI, vamos enfrentar o abismo social brasileiro com educação, empreendedorismo e serviços públicos
de qualidade. E, então, com atraso, mas não tarde demais, chegaremos finalmente ao futuro, oferecendo um exemplo de civilização para o mundo, com justiça social, liberdades públicas, pluralismo
cultural e alegria de viver.
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Reformas de que o Brasil precisa:
as três fronteiras da democracia1
Luiz Edson Fachin
Advogado
Professor Titular de Direito Civil da
Universidade Federal do Paraná

Introdução
Ao atender generoso convite do Presidente Juliano Breda, em
nome de quem saúdo todos os presentes, cumpro aqui elevada
missão na abertura da V Conferência Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Paraná.
Na execução deste mandato, dirijo-me àqueles que chamam
para si a responsabilidade de expressar e de fazer as reformas de
que o Brasil precisa; dirijo-me àqueles que não desmereceram a
vocação para sonhar e a têmpera para laborar; saúdo, assim, mentes e almas que carregam em si esperança para o benefício da vida.
Ao fazê-lo, impõe-se resistir à retórica de efeito ocasional, bem como
mitigar miradas pessoais que não se coadunam com o sentido plural e o alcance maior das reformas de que o Brasil precisa.
Permitam uma elucidação preambular sobre o orador: não é
integrante do campo da política nem milita bandeiras partidárias. É
somente um professor que há três décadas se pauta pela vocação do
diálogo comprometido com o seu tempo; apenas um advogado
movido pela paixão pelo Direito naquilo que se fundamenta na
liberdade e na responsabilidade; tão só um membro da comunidade acadêmica que, sob o sereno da vida forense, julga essencial o
esmero da técnica jurídica escorreita, a qual, contudo, se legitima na
exata medida da contraprova da própria realidade. Por isso, precisamente nesse viés, aporta ideias e reflexões que conectam o mundo
do Direito ao direito e ao avesso do mundo em que vivemos.
Abrem-se as portas deste conclave para tonificar a democracia
plena como desafio socioeconômico, a ética social como imperativo de cidadania e a responsabilidade institucional e pessoal como
fio condutor de funções, empreendimentos, iniciativas e comportamentos. Estado socioeconômico de Direito democrático, relações
sociais éticas e pessoas e instituições responsáveis se alçam no esteio que dá sustento a esta reflexão propositiva.
1

Conferência de abertura da V Conferência Estadual dos Advogados do
Paraná, OAB/PR, 13 de agosto de 2014.
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É imprescindível dar início pela acepção das reformas como
conjunto de diretrizes, programas e projetos cuja razão de ser é a
sua respectiva concretização, e por isso mesmo o vocábulo reforma, aqui, não há de ser apenas melhora de verniz, epidérmica,
transitória; o verbo reformar significa nisto sintonizar o Estado
com os reclamos da sociedade, e não o contrário; corresponde a
dar vez e voz àqueles que trabalham na construção de um País
que não compactua com o arbítrio nem com a falta de liberdade,
a censura, a deslealdade ou a corrupção. Mais que isso: reformar
opõe-se à metafísica reformista de plantão, que é abstrata,
conceitual, vazia nos seus efeitos concretos. Reformar, numa expressão, é pensar como ação integrante do fazer; não é imprimir
a aparência de novas formas ao conteúdo encapsulado pelo Brasil do pretérito. É, isso sim, substantivar as transformações que sejam aptas a veicular as essenciais aspirações legítimas de todos e
de cada um.
A tanto se chegará vencendo o conjunto de freios inibitórios
que ainda aprisionam o presente ao passado, bem como debelando a ausência de plena confiança nas potencialidades realizadoras.
Para tratar das reformas nesse través, introdutoriamente elenco três constatações; a primeira diz respeito às virtudes eclipsadas
do Brasil; não há obstáculos intransponíveis que tornem impossível vencer os males que afligem nosso País; e é fato: no plano
político, é inegável a transição para a democracia e para os ganhos do constitucionalismo democrático; no plano econômico, indicadores revelam avanços e possibilidades de melhora: avançamos na media da esperança de vida, na queda das taxas de mortalidade infantil, na redução do analfabetismo; há mais pessoas
nas escolas e a defasagem entre campo e cidade é menor. Para
combater os efeitos perversos do mito paralisante segundo o qual
o País giraria no mesmo lugar em torno do próprio eixo do ocaso,
temos, pois, alento e potencialidade. Não bastam, contudo.
A segunda constatação, por decorrência, concerne mesmo às
adversidades ofuscadas, pelo que se impõe o reconhecimento explícito de carências: quer na distribuição de oportunidades, escolhas e renda, quer nas discriminações em função de raça e gênero, quer no acesso aos recursos da tecnologia, perdura o
clientelismo, a exclusão social, as desigualdades regionais, a pobreza e as agressões à Natureza. Ao Brasil impende olhar-se no
espelho da história.
A terceira premissa é também franca: tais privações, sem embargo, podem ser arrostadas e sobrepujadas. O Brasil precisa para
tanto realizar o que Celso Furtado denominou de ‘provas cruciais’:
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a democracia tornar-se participativa; a sociedade chamar para si a
responsabilidade protagonista do próprio caminho; e todas as instâncias da federação, especialmente nos serviços básicos, volver
ações para um mundo melhor, com porvir humano esperançoso e
decente. Diversamente, porém, do que o notável economista escreveu na construção interrompida do Brasil, nem tudo aponta para
a inviabilização do País como projeto nacional. Ao contrário, em
nosso ver: excetuados os ressentidos do tempo presente e os niilistas
de todos os quadros, para os quais a crítica do saudoso economista
se amoldava, o Brasil tem mesmo caminho e solução, a começar
pela superação do grande mal que é a descrença na capacidade
transformadora do País; arrostar esse mito é o mais elementar dos
principais desafios.
Aí nasce e se desenvolve papel essencial à liberdade de expressão, devendo inexistir qualquer censura à imprensa, trate ou
não com os caudatários do poder público ou privado; cumpre estarmos atentos para repudiar qualquer tipo ou forma de censura
ou limitação à liberdade, pois o direito à informação é um direito
fundamental e compõe o núcleo formativo da cidadania. Não há
democracia verdadeira sem integral liberdade de pensamento e
de expressão. Nesse contexto, imprensa livre é o combustível do
diálogo construtivo.
E na esteira desse fluxo descortinam-se as reformas de que o
Brasil precisa.

1 Desafios da democracia e reforma política
Principie-se pelos reptos políticos do sistema eleitoral e dos
partidos. Na porta de entrada, está a defesa da democracia, da
Constituição e de seu programa constitucional contra soluções
apressadas e modistas. Nela, espaço não há para a produção
legislativa por meio de espasmos, nem para a hemorragia legislativa
que banaliza o ordenamento jurídico.
Ao lado dos movimentos sociais e populares, a democracia brasileira reclama partidos políticos que tenham rosto, alma e corpo
partidário; uma cidadania saudável na democracia representativa
não se faz sem programas de governo vinculantes, cujo
descumprimento deve permitir o imediato impedimento do
governante, bem como não se faz sem a possibilidade de revogação popular do mandato legislativo a parlamentar infiel ao programa do partido por meio do qual galgou sua eleição. Esse deve
ser um exemplo para o sentido e o alcance da reforma que principia na sociedade e alcança o próprio Estado sob as vestes da ética
da responsabilidade.
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Atente-se para esse momento político singular, pois há novos
sujeitos políticos que estão se constituindo, e isso para além das
usuais correlações de força.
É por isso mesmo que a opção reducionista entre Constituição
e barbárie não dá conta de todas as pontes que impendem ser
construídas pela própria sociedade, especialmente no exercício do
voto. Uma sociedade altiva e ativa, firme e sem violência, ciente da
cidadania que protesta e irrompe ao marasmo das soluções indolentes, reclama, além da liberdade do pensamento e da expressão,
a liberdade substancial a uma vida digna de ser vivida em toda a
sua plenitude.
É nesse espaço simbólico que tal premissa se move por
racionalidades que são pressupostos de todas as reformas do Estado, incluindo a reforma fiscal e a reforma agrária.
A condição prévia é uma reforma política substancial cuja
mudança não passa apenas por novo modelo de financiamento
das campanhas, evitando descaminhos do financiamento eleitoral
e os custos astronômicos das campanhas, nem se esgota no
remodelamento da eleição na configuração distrital mista; sopesar
tais propostas cumpre com um objetivo maior, qual seja, o de
recolocar entre os atores principais do cenário político o povo brasileiro, titular de sua própria história que não pode nem deve abdicar de seu protagonismo.
Aqui é preciso avançar para temperar, na democracia material,
tanto a democracia deliberativa quanto a representativa. A separação entre a sociedade civil e a classe política é maléfica para o
povo e para as nossas instituições. Não é possível ver com indiferença a própria insensibilidade com a política quando não o desprezo pela atuação respectiva. O nojo político oscila entre a saturação e o vazio: a velha política morreu e a nova política ainda não
nasceu.
Não há democracia sem políticos e partidos políticos, embora,
como se sabe, há políticos sem democracia. A representação política não pode se reduzir à política da representação.
Há virtudes, dissonâncias e questões em aberto sobre todas
as propostas já apresentadas para a reforma política, mas há um
consenso quanto à necessidade de transformação no sistema eleitoral e no sistema partidário. Contudo, é imperioso fazer tanto
um procedimento autêntico e genuíno, gerador de confiança ao
povo em seus resultados, quanto uma reforma que colha como
premissa um choque de republicanismo. Sem fidelidade partidária, sem respeito aos programas do partido, com essa excessiva
pulverização de agremiações partidárias, não há reforma que se
mantenha em pé.
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A tanto cabe, por isso mesmo, cultivar uma racionalidade
de resistência, que invoca, como assentou Flavia Piovesan, uma
plataforma emancipatória da própria sociedade. Esse Brasil, então, não se compõe da história de uma marcha triunfal, nem da
história de uma causa perdida de antemão, mas da história de
um combate progressivo e permanente. Não somos o País da crônica da morte anunciada, nem do triunfalismo inconsequente;
afastemos mais dois mitos: tanto aquele que no Brasil deposita
uma ‘visão de paraíso’, quanto o outro que sustenta apriorística
condenação ao fracasso; passos foram dados e há muito mais a
fazer no rol das tarefas republicanas. Houve e haverá ruínas, tempestades intermitentes, como se escreveu na eloquente descrição feita por Walter Benjamin da pintura Angelus Novus, na tradução de Rouanet:
Existe um quadro de Klee intitulado “Angelus Novus”.
Nele está representado um anjo, que parece estar a
ponto de afastar-se de algo em que crava o seu olhar.
Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e
suas asas estão estiradas. O anjo da história tem de
parecer assim. Ele tem seu rosto voltado para o passado. Onde uma cadeia de eventos aparece diante de nós,
ele enxerga uma única catástrofe, que sem cessar amontoa escombros sobre escombros e os arremessa a seus
pés. Ele bem que gostaria de demorar-se, de despertar
os mortos e juntar os destroços. Mas do paraíso sopra
uma tempestade que se emaranhou em suas asas e é
tão forte que o anjo não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para
o qual dá as costas, enquanto o amontoado de escombros diante dele cresce até o céu. O que nós chamamos
de progresso é essa tempestade.

Para encontrar vida em todas as pedras do caminho e delas
extrair, golpe a golpe, seiva e bons frutos, cumpre, de pronto, no
meio das tempestades, desbaratar o embuste falacioso das palavras, discursos revestidos de promessas incumpridas, ou mesmo arroubos voluntaristas de ocasião; é preciso, antes de tudo, extirpar
da vida social e política os conchavos, os encontros escusos e as
vantagens subterrâneas; é fundamental, de outro lado, não guilhotinar o diálogo com a violência, real ou simbólica, e ainda ter
como ponto de partida a visibilidade às diferenças, essencial quer
para distinguir a diferença e a desigualdade, quer para garantir
respeito à diversidade. É na controvérsia, na divergência, no dissenso
não dissimulado que emergem verdade e crença no reconhecimento
de identidades capazes de refletir a crescente voz de uma sociedade plural.
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2 Democracia e transformação socioeconômica
A agenda do Brasil almejado reclama mais democracia para o
desenvolvimento social, bem como para o desenvolvimento econômico, sinônimo de geração de riquezas para todos. País realmente desenvolvido é aquele integrado pela expansão das liberdades substantivas das pessoas, escreveu Amartya Sen.
Refiro-me, então, ao Estado socioeconômico de direito democrático, enfim, à base de um também renovado constitucionalismo
brasileiro que se coloque à disposição da dignidade e dos seres
humanos naquilo que eles têm de melhor, como se lê na lição de
Paulo Bonavides: no estabelecimento de parâmetros para a organização social e a conduta humana em bases democráticas, entendida a democracia, como diz mesmo Bonavides, “por direito, por
princípio de justiça, por atributo do gênero humano, por dimensão superior da liberdade; democracia enfim, como semblante político de que se reveste a dignidade da pessoa humana”.
Não há, porém, Constituição que permaneça hígida sem instrumentos e recursos humanos e técnicos aptos a realizar pressupostos e alcançar objetivos.
Para tanto, é o planejamento estratégico de programas, mediante a valorização dos entes locais da federação, com
descentralização de poder e competência, condição desse jaez a
fim de fazer frutificar, no tempo certo, projetos e metas; é preciso,
então, semear, pois, como se sabe da lição canônica, spes messe in
semine est.
O sentimento democrático aplaude as eleições periódicas, a
estabilidade institucional e a garantia das liberdades públicas; também enaltece a melhoria dos indicadores na agenda do País de
inclusão social. O sentido democrático, contudo, se insurreciona
em face das políticas públicas vacilantes, da morosidade, dos déficits
na habitação, no saneamento básico, na universalização do ensino, nos serviços públicos essenciais, no acesso à justiça, na segurança pública, entre outros campos ainda compostos como chagas em
aberto. Como já se disse: iniciamos a caminhada, mas estamos atrasados e com pressa.
Esse resgate da instância democrática como concretude e não
apenas retórica discursiva tem imperativos categóricos a seguir.

3 Desafios da ética social
Há desafios que desbordam do campo político e econômico,
alcançando novas feições das relações sociais. Estou com aqueles
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que proclamam a necessidade de uma inoculação de ética constitucional na sociedade brasileira; o ambiente de negócios, por exemplo, precisa ser profundamente limpo.
No respeito ao direito dos vulneráveis, estão incluídas na pauta as questões de gênero, com ações afirmativas que não se limitem
a cotas, e sim que alcancem mudanças proativas desde a creche até
a pós-graduação, passando por um mercado de trabalho com igualdade de oportunidades. No planejamento familiar, a presença do
Estado deve se nortear pelos ditames de uma sociedade democrática, com respeito à diversidade e com a proteção daqueles que são
justos destinatários de guarida.
Dois males ainda falseiam a cena contemporânea: o
paternalismo estatal, que é a face branda do patrimonialismo que
confunde espaços públicos e privados na vida política da Nação; e o
autoritarismo que concentra poderes para distribuir favores. Espargir o vírus da esperança corresponde a dizimar a patologia da desconfiança nas instituições e a extirpar desta terra tais infortúnios.
A educação é a ponte que pode superar a margem do atraso;
estamos defasados, cumpre avançar na capacitação profissional de
todos os jovens, no estímulo à formação de líderes da inovação, na
universalização com qualidade do ensino fundamental; impende
termos universidades públicas com qualidade, não apenas espaços
geridos à beira da quebra, como também devemos valorizar o mérito docente, a pesquisa e a extensão, mais parcerias e projetos com
recursos legítimos de fomento e investimento.
Formação participativa, fomento de iniciativas colaborativas,
incentivos e oportunidades às novas gerações são pontes dessa
travessia. Compete existir espaço para a inovação, especialmente
tecnológica, com laboratórios, bibliotecas, instrumentos, equipamentos e principalmente recursos humanos e técnicos de qualidade.
Se a falta está saliente, mais do que inculpar, do fácil caminho
de apontar culpados prima facie, e em lugar de transferir de cada
um de nós ao outro o ônus e a responsabilidade, devemos assumir
a tarefa desse peso, dado que, por isso mesmo, coexistimos em sociedade. É hora de pormo-nos em pé para reformar o Brasil a partir
do que reside em cada um de nós, como ponto de partida e de
exemplo.

4 Desafios para a democracia e as aspirações para o mundo
jurídico
As reformas de que o Brasil precisa também alcançam o mundo jurídico. A cultura das soluções consensuais de controvérsias; a
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conciliação, a mediação e arbitragem são instrumentos importantes. O advogado deve converter-se em primeira autoridade da causa, apenas mediatamente judicializando as dissonâncias entre as
partes.
É nuclear aqui e alhures a presença do Judiciário e do Ministério Público; a ambos cumpre, antes da omissão no controle das
políticas de segurança, muito antes da desconformidade com a lei
e o direito, a defesa das instituições democráticas, a defesa de um
pacto civilizatório como condição de possibilidade da justiça, da
liberdade e do progresso social.
Do Judiciário se espera que estejam os magistrados preparados para as mutações de uma sociedade de hiperconsumo, da
comunicação instantânea e que, antes de tudo, não temam o
embate, a busca da verdade, a divergência e salutar convergência entre tese e antítese; não se chama de juiz aquele que se
atemoriza ao ser desafiado por teses e ideias; por simetria, também não é digno de chamar-se de advogado aquele que não
milita por ideais que transcendam o seu interesse imediato. Dignos são juízes e advogados que como profissionais obtêm a confiança de seus destinatários, o respeito tanto de seus dissonantes
quanto de seus pares, e bem assim o agasalho confortante da
justiça no caso concreto. Mais e melhores condições de prestação jurisdicional reclama a sociedade brasileira; mais e melhores
recursos técnicos, humanos e materiais reclamam advogados e
magistrados.
Estamos em deficiência ainda maior: inexiste uma veraz construção jurisprudencial, suscetível a ter mesmo tal denominação, e
que forneça segurança jurídica. No Brasil dos dias atuais, o que se
percebe é uma dupla falta. De um lado, indigência hermenêutica
que devia trazer estabilidade e previsibilidade, próprias do fidedigno sentido da jurisprudência. Insuficiência que há também na
doutrina; não existe aqui significativo conjunto constante e reiterado de comentários críticos e efetivos das decisões judiciais. Carece o Brasil de uma assentada cultura hermenêutica.
Almeja-se segurança jurídica; não se trata da segurança jurídica formal, exegética, derivada da mera subsunção, mas sim de
uma imprescindível atividade hermenêutica que busca a segurança
jurídica substancial, por meio de uma racionalidade tópica e sistemática. Temos, pois, problemas a superar.
É assaz grave o quadro derivado da ordinarização das Cortes
Superiores no Brasil, transformando as instâncias iniciais em rito
de passagem para que o processo entre na fila à espera do julgamento; o Superior Tribunal de Justiça, em cujo pórtico se lê a briosa vocação para ser o tribunal da cidadania, converteu-se em
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depositário final das pretensões ainda quando mal nascidas, com
excesso de feitos, recursos e procedimentos. Além disso, nos tribunais de um modo geral, cerca de 400 mil processos aguardam decisões do Supremo Tribunal Federal; e diretamente, no próprio STF,
mais de 65 mil processos lá tramitam, e menos de 5% estão em
condições de apreciação; divulgou-se recentemente, dois dias faz,
que cerca de 2.600 feitos aguardam distribuição no Supremo.
De uma parte, os temas cruciais requerem mesmo a apreciação
superior: das drogas às biografias, das prisões temporárias aos planos econômicos, dos precatórios às campanhas eleitorais, o STF tornou-se protagonista como guardião da Constituição; de outro lado,
porém, em determinadas matérias, funções que desbordam da missão constitucional e mesmo alcançam esferas de outros Poderes não
são próprias daquele Tribunal para delas se ocupar na cena pública. Não vai bem essa hipertrofia de uma Corte que deve ser o Tribunal constitucional do País.
Escreveu, a propósito, o Ministro Celso de Mello:
incumbe ao Supremo Tribunal Federal [...] o grave
compromisso [...] de velar pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir condutas governamentais abusivas, [...] de neutralizar qualquer ensaio de
opressão estatal e de nulificar os excessos do Poder e
os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades.

Para tanto, impende não ordinarizar as Cortes superiores nem
vilipendiar com engessamentos o juiz de primeiro grau, o qual, ao
lado da função imprescindível da advocacia, sente a vida e os fatos
próximos às partes e às circunstâncias.
Atente-se, ainda neste campo, ao que Nancy Fraser tem designado de injustiça política, especialmente diante da falência das
representações; nas situações diante das quais os limites políticos
ou as regras de decisão funcionam mal, negando a determinadas
pessoas a possibilidade de participação e de interação social, inclusive no próprio terreno político, nasce daí o fenômeno alcunhado
de justiça anormal. Essa nova gramática da reivindicação política é
também um desafio para o sentido ampliado de justiça. Justo será,
pois, o sistema no qual anseios legítimos se reconhecem. A esse
desiderato impende mirar.

5 Desafios da democracia, reforma do sistema punitivo e
direitos humanos
Urge, no entanto, ir mais à frente; cumpre reconstruir o sistema punitivo. Eficiência e respeito aos direitos humanos precisam
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seguir nas mesmas sendas; não se pode conviver com menos de 8%
dos homicídios elucidados no Brasil, com mais de 50 mil mortes por
ano e com sistema penitenciário degradante.
Não se pode, pois, olvidar, nessa ordem de ideias, da relação
entre Direito Penal e Segurança Pública, a fim de rechaçar o Direito
Penal do Inimigo. Impende rejeitar adiantamentos da punibilidade,
penas desproporcionais e essa tendência de relativizar ou mesmo
suprimir as garantias processuais.
Está atravessado por evidente crise o sistema punitivo existente no Brasil: a pena não previne e o seu cumprimento não
ressocializa o apenado. Não se pode fechar os olhos ao sentimento
da sociedade que espelha uma sensação de impunidade. Tal percepção, porém, não resiste à agudeza dos fatos que indicam para
mais de 500 mil encarcerados no Brasil de hoje. Sistema penitenciário degradado compõe truculência e impunidade.
Mais ainda: diante de policiais mal equipados, mal remunerados, mal treinados, a vida repleta de riscos abre a porta ao delito,
convida a violência a embarcar pela porta da frente e a corrupção
a esgueirar-se pela entrada dos fundos.
Direitos Humanos respeitados efetivamente não se coadunam
com prisões ignóbeis, cadeias de seres reduzidos a objeto, e nem
de longe se comprazem com missões persecutórias que invertem a
presunção de inocência.
Não se constrói o futuro esquecendo o passado. Em tal patamar nos alçaremos à luz do direito à memória e à verdade. É fruto
de homenagem a Fábio Konder Comparato a lição segundo a qual
o “conhecimento de sua história pertence ao patrimônio comum
de cada povo e a memória coletiva, sendo socialmente construída,
deve ser garantida e protegida por essa mesma sociedade. A memória é um bem comum, um dever jurídico, moral e político”. Tal
memorialização, como processo de reflexão e aprendizado, é imprescindível inclusive para ressaltar civis e militares que disseram
não ao cerceamento das liberdades públicas.
O porvir reclama ousio.

6 Desafios da ética social, poderes dos Estados e gestão
pública
A reforma também deve criar efetivos mecanismos para um
governo aberto e uma administração pública não engessada. Tais
sendas apontam para um autogoverno e gestão pública transparente; pelo acesso à justiça, pois ainda grande parte da população
brasileira está à margem do Poder Judiciário; pelo orçamento público, que deve deixar de ser tema de ajustes de última hora, de
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acordos sem a participação da sociedade. Lei orçamentária no Brasil não pode ser peça de ficção.
Ainda mais: a eficiência administrativa não requer apenas política de controles, pois as fraudes em contratações não serão evitadas apenas com procedimentos complexos; publicidade, transparência e simplificação podem ser eticamente caminhos para arrostar as causas dos desmandos.
As reformas devem despertar de vez o Brasil dos pesadelos e
deixar vencer a batalha o Brasil dos nossos sonhos, dos nossos embates, das lutas que implicam vitórias e algumas derrotas, o País
que se mantém em pé mesmo na hora das maiores dificuldades,
intimorato como devem ser os advogados, um País que, então, deve
começar pela universalização do ensino, com educação inclusiva,
em todos os níveis, a desafiar os apenas atuais 6 milhões de universitários.
Pluralismo político, oportunidades e desenvolvimento, liberdade de consciência, de crença, de livre expressão e de associação
são princípios e direitos aos quais se associam a moralidade administrativa, a interdependência dos Poderes, com redução de custos,
fim de privilégios e da prepotência, sendo essencial correção e simplificação do sistema de imposição tributária e de arrecadação, bem
como aperfeiçoar procedimentos com gastos públicos, estimular o
empoderamento das iniciativas e da produção criadora, com
erradicação da pobreza, supressão das deficiências de infraestrutura
e elevação dos níveis de conhecimento e cultura, premiando o
mérito e o bem comum.
O País ainda está para ser uma verdadeira Federação, pois descentralizar em favor das competências estaduais e municipais é imperativo das jurisdições distribuídas, e não da centralização de atribuições; no federalismo genuíno cumpre repensar, nas Casas
legislativas, o papel do Senado Federal, a fim de claramente representar os Estados-membros; a autonomia enfraquecida convive
paradoxalmente com o inchaço da federação brasileira.
E, para a administração pública, já vem tarde a plena
profissionalização. Não é crível nem aceitável que haja necessidade de mais de 20 mil cargos em comissão no governo federal; e é
imperativo para os agentes públicos integridade pessoal, correção
de proceder e padrão ético adequado à gestão pública.
Mais do que perguntar de quem é a culpa, devemos dizer:
todos somos responsáveis pelo futuro do Estado e do País como
Nação. Essa inspiração de responsabilidade independentemente
de culpa ou de qualquer outro fator de imputação subjetiva deriva da necessidade de se garantir às gerações futuras o direito de
sonhar com uma nova sociedade menos assimétrica.
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O binômio direitos-deveres cumpre ser substituído por liberdade-responsabilidade. A Constituição de 1988 abriu novos caminhos, cumpre ainda pavimentá-los, e fazê-lo corajosamente sob a
orientação constitucional no campo da responsabilidade individual e coletiva.

Conclusão
Começar por onde? Impende converter o sonho em vida. É
possível elencar duas premissas aqui; de um lado, enterrar o
sebastianismo dos profetas de ocasião, das soluções milagrosas à
custa da ilusão popular; de outra parte, elevar a informação como
elemento integrante do conceito de democracia, ampliando a
participação do povo em todos os momentos e atividades da
vida legislativa, executiva e judiciária do País.
Tais premissas estão alimentadas por um combustível indispensável: a liberdade de expressar ideias, ideais e projetos; pelo
debate público amplo e aberto; pela educação política para viver em sociedade. A coexistencialidade, a responsabilidade ética pela alteridade, pelo respeito ao outro, pela comunhão de
propósitos, e a solidariedade são requisitos que se somam à
previsibilidade e à justiça real e efetiva para a maioria da população ainda desprovida do mais elementar dos direitos: o direito
a ter direitos.
É tempo de o Brasil extirpar o colonialismo cultural, o
patrimonialismo estatal e as sinecuras providas pelo ócio e pela
corrupção. É tempo de fazer o Brasil existir sem carregar o peso
de uma sombra que lhe parece maior; a sombra do Brasil não
pode ofuscar o Brasil autêntico, que não pode se fazer miúdo,
insensível à semeadura da boa semente como fermento para
germinar rebentos transformadores. A transformação significa
renovação de mentes e corações, sem receios nem temores, pois,
como se colhe da parábola bíblica, “se o grão caído na terra
não morrer, ele ficará só; se morrer, dará muitos frutos”.
Impende consolidar-se o povo brasileiro como possuidor de
seu tempo e titular de seu próprio espaço. Confio que o faremos! Há aqui povos, raças, culturas, gostos, modos de ser e de
estar, neste continente feito país que, distante do racionalismo
europeu, como apontou Milton Santos, indica para possibilidade de mudanças, inclusive de uma nova metanarrativa, a partir
da história concreta, da universalidade empírica. Um novo sentido para a democracia como cultura existencial mais humana, com
o domínio tecnológico adaptável e a serviço das pessoas, pode
traduzir uma mutação filosófica de que o Brasil precisa, especi-
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almente porque, ao contrário do asseverado por alguns, inexiste
aqui o fim da história. A rigor, ela apenas começa.
E para tanto soa oportuno propor um pacto socioeconômico
suprapartidário, em prol da sociedade, com programas e projetos em nível de política de Estado e não apenas ação de governo; propõe-se um pacto pela liberdade substancial de todos e
de cada um, assentado na dimensão tridimensional da democracia como desenvolvimento social, como progresso econômico
e como espaço ético de relações sociais vincadas pelo respeito à
diversidade, à liberdade e aos direitos fundamentais; um pacto
que esteja na política maiúscula da vida republicana, e que, sem
eliminar dissensos nem conflitos, seja tomado por um tripé: liberdade, inclusão e oportunidade de escolhas.
Nesse pacto, reformas propedêuticas são impostergáveis em
cinco áreas: educação, saúde, infraestrutura, segurança pública
e sistema tributário. Metas, programas e projetos com prazo de
execução fixado, e a ser cumprido, são indispensáveis.
Não basta, porém, apenas reformas no Estado; é preciso ir
além. Cumpre, pois, mais-ser, na feliz expressão de Emmanuel
Mounier.
É tempo de concluir.
Democracia, ética e responsabilidade são os elementos do
tripé que propomos. Para findar, lhes deixo, por isso, minha profissão de fé nesse tripé da democracia, ética e responsabilidade,
num singelo credo.
Creio no Brasil democrático em todos os sentidos, e fundado na ética da responsabilidade; creio na liberdade substancial
como criadora da vida digna sob o céu e sobre a terra; creio na
igualdade, filha da liberdade, concebida sob o poder da cidadania, que nasceu do povo e que já padeceu, foi crucificada,
mas não se fez sepultada, e do fundo do poço abismal firme e
forte ergueu-se uma vez mais; creio no futuro que desafia o presente e o próprio julgamento indispensável de suas omissões;
creio na prevalência do bem, na comunhão dos bons propósitos, na vida que se renova com a esperança que transforma sonho em vida.
Se soubermos semear, as gerações vindouras saberão colher.
Mas o amanhã está batendo à porta e vem com a pressa dos
famintos de justiça e a urgência dos sedentos de esperança e
paz. O futuro ali já está e atento nos vigia como julgador e testemunha.
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Senhores,
Não podem imaginar o quanto representa para mim receber esta premiação. Nada fiz por merecê-la, senão agir consoante os ditames de nossa profissão. Não chego próximo ao tribuno
que foi José Rodrigues Vieira Netto nem considero plausível ser
equiparado aos cinco advogados de escol, que me antecederam
na recepção desse extraordinário galardão – Alir Ratacheski, Egas
Dirceu Moniz de Aragão, Renê Ariel Dotti, Eduardo Rocha
Virmond e Newton José di Sisti.
Agradeço, bastante emocionado, ao Conselho da OAB do
Paraná, que, por unanimidade, alçou-me ao mais alto grau que
um advogado pode almejar em nosso Estado, e o faço em meu
nome e de meus familiares que se encontram presentes, Iza, minha esposa, Luciana, Ana Luíza e Cíntia, minhas filhas, e Bruno,
meu neto.
Ao elaborar este texto, em respeito ao protocolo que esta
cerimônia impõe, tentei imaginar o que poderia Vieira Netto dizer aos senhores nesta oportunidade. Crítico contumaz e destacado professor de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, esse destemido advogado de firmes e
inabaláveis convicções era admirado e enaltecido por seus alunos, ouvido e reverenciado pelos membros do Poder Judiciário,
do Ministério Público e por seus colegas advogados. Suas lições
ecoam até hoje entre os que tiveram o privilégio de o conhecer,
pessoalmente ou pela leitura de seus escritos. A medalha que leva
seu nome é o atestado candente de quão importante é sua lembrança e o quanto contribuiu para engrandecer nossa advocacia.
Ao paraninfar os formandos da Turma de 1960 de nossa
Faculdade, Vieira Netto expôs os percalços que a visão da vida
lhe proporcionara:
Viemos da mais baixa animalidade para as alturas da
Inteligência e do Amor. Foi uma lenta modificação de
Vermes em Heróis, com os necessários regressos e
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estagnações dos que não conseguiram progredir, dos
que não acompanham a atualidade dessa imperceptível transformação. É incômodo e perigoso ser Herói
– é estável e nutritiva a posição parasitária dos Vermes. [...] Todos nós temos um pouco de cada um, as
moléculas do Herói e as tendências do Verme. Uns
poucos Vermes terminam com a apoteose dos Heróis. Muitos Heróis tiveram o final melancólico de uma
desintegração em Vermes. Essa é a Humanidade.

Tomada nesse contexto, a obrigação institucional do advogado é afugentar os Vermes, sem que isso o faça Herói. Está no Estatuto da Advocacia que lhe cumpre, entre tantas tarefas, zelar pela
boa aplicação das leis, pela rápida Administração da Justiça e pelo
aperfeiçoamento da Cultura e das Instituições Jurídicas.
E é do próprio Vieira Netto que extraio estas palavras, proferidas em conferência sobre o Estatuto da Ordem e a Ética Profissional:
O advogado, por formação profissional, é antes de
tudo um humanista. A difícil estruturação de sua personalidade, como procurador de interesses alheios,
não pressupõe apenas uma cultura específica de ciência jurídica, mas o conhecimento quase universal da
ciência do seu tempo, que deve ser posta a serviço de
criaturas que vivem, sofrem e aspiram à segurança, à
liberdade e à paz (O Estatuto da Ordem e o Código de
Ética Profissional, in Semana do advogado, de 7 a 11/
08/1972. Curitiba: OAB, Seção do Paraná).

Essa lição adentra hoje em meus ouvidos e me faz recair sobre
os ombros o peso da obrigação de trazer aos senhores o que atualmente me parece ser o centro de nossas inquietações, o palco em
que nos devemos apresentar para nossa luta em prol de uma sociedade mais digna e justa. Ele está na necessidade premente de
recuperar a credibilidade de nossa Justiça.
Quando falo em Justiça, refiro-me não só à estrutura do Poder
Judiciário, como aos operadores do direito em geral, aos juízes,
aos membros do Ministério Público e aos advogados.
Quem me conhece, sabe que não costumo omitir o que penso
ou – como diria o grande jurista que foi José Lamartine Correa de
Oliveira e Lira –, quem me conhece, sabe que não sou homem de
deixar minhas convicções no cabide da prudência.
Na minha trajetória profissional, nunca, como agora, senti a
Justiça tão distante dos anseios dos jurisdicionados e tão próxima
de um perigoso abismo.
Contribuem para denegrir a imagem da Justiça, na pior qualificação de Vermes, os advogados que retêm ou se apoderam do
que a seus clientes pertence. Também não deixam de prestar essa
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contribuição negativa aqueles advogados que se omitem em situações que não lhes seria permitido calar.
A imprensa, que antes reverenciava o Poder Judiciário, já não
esconde suas críticas, cada vez mais contundentes, refletindo o pensar da população. Basta ver o que veiculam nossos mais conceituados meios de comunicação, as manifestações de seus ouvintes e
leitores, as conversas de coxia e as que campeiam nas postagens
feitas em redes sociais da internet.
Não vou falar, neste ambiente solene, dos recentes episódios
de autoconcessão de benefícios, que os leitores de notícias conhecem, constrangedores para membros da magistratura e do Ministério Público, em relação aos quais, na omissão destes últimos, a OABPR tomou providências. Os temas – que estão na mídia e que levaram um de nossos mais destacados jornais afirmar, em editorial, que
essas pessoas estão desconectadas da realidade – falam por si e
bastam para chamá-las à reflexão em relação ao modo de remediar
a ferida exposta.
Quero abordar aqui outros problemas para os quais podemos
prestar nossa contribuição, contando certamente com o apoio dos
representantes da magistratura e do Ministério Público que se dispuserem a colaborar conosco, sempre irmanados nesta que é, dos
advogados brasileiros, a Venerada Ordem.
No seu mister profissional, o advogado é o filtro das frustrações e das esperanças dos jurisdicionados, porque envolvido com
todos os lados dos conflitos interpessoais, ora representando o interesse de um cliente, ora de outro diametralmente oposto. Tem
ele, por isso, a neutralidade necessária para opinar. Quando obtém uma vitória processual, que evita a análise do mérito da demanda, por exemplo, preocupa-se com a aplicação do mesmo remédio na solução de outra, na qual defende o reconhecimento de
um direito material cristalino. E seu constituinte surpreende-se sempre que ganha uma causa em que o núcleo do seu direito não é
apreciado.
A decisão fugidia só contenta aquele que se utiliza do aparelhamento judicial para evitar a aplicação da lei ao seu caso, que
não quer ver julgado.
Um novo Código de Processo Civil não irá modificar esse cenário, pois os processos continuarão parados, andando sem rumo ou
à cata de fórmulas que reduzam a carga de trabalho dos que militam no foro, enquanto não houver uma radical mudança de postura na forma de prestar a jurisdição.
O processo eletrônico aí está, com toda sorte de escaramuças,
para dar inteira razão à revolta do Des. Eliézer Rosa, quando, do
alto de sua autoridade, dizia que “a Justiça se perde nas malhas do
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processo”. É o que continuará a acontecer, se e enquanto não se
repensar a função constitucionalmente atribuída ao Poder Judiciário que é a de solucionar os litígios que lhe são submetidos, e não
a de criar e aplicar subterfúgios para não apreciá-los.
Está na moda um “ativismo judicial” que, a despeito da lei,
cria atalhos para evitar a prestação jurisdicional do que é essencial,
como a decisão de não vigorar, na via eletrônica, o prazo em dobro para recorrer. O advogado que interpôs o recurso – por esse
motivo não conhecido – corre o risco de indenizar seu cliente pela
perda de uma chance, apesar de ter observado à risca o texto da
lei, que não mudou! Nessa mesma linha – e com a mesma nefasta
consequência –, está o entendimento de não se assegurar à parte o
direito à complementação do preparo nos processos dos Juizados
Especiais, apesar de lhes ser subsidiário o Código de Processo Civil,
no qual, depois de tantas absurdidades cometidas, esse direito restou consagrado, por via legislativa. E o mau exemplo vem de cima,
como mostra a Súmula 115 do STJ, que considera inaplicável, nas
instâncias extraordinárias, a norma que assegura à parte o direito
de sanar o defeito de representação.
Subscrevo e destaco, neste passo, esta advertência do Des. José
Renato Nalini, atual Presidente do TJSP:
A persistir a tendência reducionista de se conceber o
Judiciário como setor burocratizado encarregado de dar
respostas técnicas a pleitos da vida, envolvido com questões menores de sua sobrevivência como segmento funcional da administração pública, impassível diante do
que ocorre fora dos Tribunais, não será glorioso o destino da Justiça (A Rebelião da Toga, 2006).

O caos fica completo quando a esse ativismo alia-se a falta de
conhecimento técnico necessário à solução das controvérsias.
Conta-se que uma viúva, dona de casa, teve seus bens e conta bancária penhorados por dívida trabalhista de uma sociedade
limitada, da qual, sem ligação alguma com seus demais sócios e
administradores, recebera 2% de participação por herança de seu
marido. Apesar de a lei dizer que, nesse tipo societário, o sócio
não responde pelas dívidas sociais, foi-lhe negada a liberação de
seu patrimônio porque, para a Corte do Trabalho, era possível
responsabilizá-la, como a qualquer sócio, pelas dívidas trabalhistas da sociedade. Acometida de indignação, a demandada acabou indo juntar-se ao falecido esposo. No átrio da igreja onde
estava sendo velada, havia dois caixões. Em um deles estava o
corpo da falecida; no outro, nada se via. Para o filho constrito,
dois eram os mortos a enterrar naquele instante: sua mãe e a Jus-
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tiça brasileira, que, para ele, também havia morrido e devia ser
urgentemente sepultada, porque infestada de Vermes, e para que
não mais ficasse, qual alma penada, atormentando a vida dos
jurisdicionados.
Também é de preocupar – e muito – a outra ponta, isto é, o
“passivismo judicial”, a que o Procurador da República Emanuel
de Melo Ferreira denominou de vícios passivos do Poder Judiciário,
quando comentou recente incidente envolvendo um advogado e
o Presidente do Supremo Tribunal Federal. Sem loas ao protagonista, lembro que se tratava de processo de réu preso, que, apesar
da prioridade legal, não era despachado nem levado em mesa para
ser julgado. Como esse, há inúmeros episódios de igual conduta,
valendo lembrar a questão da constitucionalidade do auxílio-moradia, há tempos com pedido de vista interrompendo o julgamento, e – para findar com aquela que considero a mais extravagante –
a da criação de nosso Tribunal Regional Federal, cuja liminar,
deferida monocraticamente em ação movida por obscura associação, suspendeu a deliberação tomada pelas duas Casas do Congresso Nacional e dormita há mais de ano sem ser submetida ao
crivo do Plenário daquela Corte.
Nada mais tenho a dizer, senão – inspirado no tema central
desta que promete ser uma das mais marcantes Conferências dos
Advogados Paranaenses (“as reformas de que o Brasil precisa”) –
pedir – aos nossos atuais representantes, a todos os participantes e
autoridades aqui presentes, aos membros do Ministério Público e
da magistratura que, mesmo não almejando ser reconhecidos como
Heróis, não se conformam com a inércia – todos os esforços possíveis para alijar esses e outros males que não enobrecem nossa Justiça, pois, à altura, outro órfão pode estar providenciando, em algum lugar, um novo enterro com dois caixões.
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Qual é o preço do direito
ao sigilo bancário?
A incorporação jurídica da legislação
norte-americana foreign account tax
compliance act ao ordenamento
brasileiro sob a perspectiva da
análise econômica do direito
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RESUMO
Este artigo analisa os impactos da incorporação do Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) ao ordenamento jurídico
brasileiro sob o enfoque da Análise Econômica do Direito (AED).
A norma exigirá das instituições financeiras o reporte
automático, diretamente à Receita Norte-Americana, de
algumas informações pessoais e financeiras de correntistas
estadunidenses, sob pena de retenção na fonte de 30% sobre
rendimentos oriundos daquele país, o que implica uma
desvantagem concorrencial das instituições financeiras não
cooperantes. Assim, embora o envio das informações para
autoridade estrangeira colida com a concepção jurisprudencial
brasileira de sigilo bancário, sua observância é imperiosa.
Portanto, fundamentada em diretrizes interdisciplinares,
verifica-se que a legislação utilizou-se da metodologia da ciência
econômica para aumentar a carga de eficiência normativa. O
artigo apresenta-se em duas partes: i) identificação do
tratamento jurisprudencial brasileiro do sigilo bancário como
direito fundamental e ii) contribuição da AED como metodologia
de interpretação do Direito para o caso.
Palavras-chave: FATCA. Cooperação internacional para fins
fiscais. Análise Econômica do Direito. Sigilo bancário.
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ABSTRACT
This paper analyzes the impacts of incorporation of Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) into the Brazilian legal
framework, from the point of view of Law and Economics Theory
(L & E). The legislation requires Financial Institutions automatic
reporting directly to Internal Revenue Service (IRS) of personal
and financial information. The deny receives penalty of
withholding tax of 30% on income from USA sources, which
implies a competitive disadvantage non-cooperative financial
institutions. The report of financial data directly to foreign
authorities contravenes brazilian jurisprudence on conception
of bank secrecy, but compliance is mandatory. Therefore, based
on interdisciplinary guidelines, it appears that the law adopted
the methodology of economy to increase the efficiency of law
rules. The article is divided into two parts: i) identification of
the Brazilian judicial treatment of banking secrecy as a
fundamental right and ii) L & E as contribution methodology to
the case.
Keywords: FATCA. International cooperation for tax
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Introdução
The era of banking secrecy is over.1
A declaração dos membros do G202, exarada no contexto de
pós-crise econômica que foi caracterizada, entre outros fatores,
pela evasão fiscal e quebra de confiança no sistema financeiro,
na forma como dita, parece até incontestável em qualquer contexto e para qualquer cidadão correntista do mundo. Mas será
1

"A era do sigilo bancário acabou.” Leader’s Statement. Group of Twenty.
London Summit. G20 Action Plan for Recovery and Reform. Declaration on
Strengthening 2 April 2009. Disponível em: <http://www.imf.org/external/
np/sec/pr/2009/pdf/g20_040209.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2013. O documento
expressa a necessidade de fortalecer a higidez do sistema financeiro global,
dando ênfase às questões relacionadas à transparência – o que desincentivaria
a assunção excessiva de riscos pelo sistema financeiro –, e propõe medidas
para as jurisdições não cooperantes, como os paraísos fiscais.
O Grupo dos Vinte reúne, desde 1999, ministros das Finanças e presidentes
dos Bancos Centrais das 19 maiores economias do mundo, incluindo-se o
Brasil, e da União Europeia (representada pelo Conselho e Banco Central
Europeu). Não se trata de organização internacional, mas de um fórum
informal, que visa ao diálogo entre países desenvolvidos e em desenvolvimento acerca de temas que envolvem estabilidade econômica global. O G20
tem expandido sua capacidade de diálogo, ultrapassando a agenda econômica. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/?G20>. Acesso em: 3 dez. 2013.
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mesmo que o direito ao sigilo bancário está fadado a desaparecer, ainda que enquadrado como um direito de estatura constitucional vinculado aos direitos humanos de privacidade e intimidade? Em 2014, cinco anos após a Cúpula de Londres, em que
a declaração foi exarada, a pergunta remanesce, mas muitas iniciativas legislativas aparecem globalmente de forma simultânea
com o escopo, se não de fazer desaparecer completamente tal
direito, de flexibilizá-lo diante de valores relacionados ao combate à evasão fiscal.3
Pode-se apontar como uma dessas iniciativas o conjunto de
normas norte-americanas de efeitos extraterritoriais denominado Foreign Account Tax Compliance Act4 (FATCA), que se mostra
no cenário atual como consequência da preocupação mundial
com a transparência, na intenção de incrementar a arrecadação
de tributos por parte de cidadãos norte-americanos residentes
fora do território daquele país. Essa proposta, elaborada para
reprimir a evasão fiscal dos Estados Unidos da América (EUA),
tem sido copiada até pela União Europeia5 e apresenta tendência de multiplicação por meio de acordos ou tratados multilaterais em todo o mundo, o que nos mostra que a afirmação
epigrafada pode, sim, vir a se constituir uma verdade.
O ponto mais polêmico da legislação estrangeira de efeitos
extraterritoriais é a imposição às instituições financeiras estrangeiras do encaminhamento de informações para o governo norte-americano (Internal Revenue Service – IRS) acerca de movimentações realizadas no âmbito de contas situadas em territórios estrangeiros, o que, em tese, e na implementação da norma
em território estrangeiro, poderia esbarrar em restrições
jurisdicionais, constitucionais e legais, especialmente em países
que consideram o sigilo das operações bancárias em seu
ordenamento jurídico doméstico, apresentando, muitas vezes,
status constitucional.
3
4

5

Acerca do remapeamento das questões fiscais pós-crise, ver Hulten (2012).
Para conferir os parâmetros gerais da norma: USA. IRS. Summary of Key
FATCA Provisions. Disponível em: <http://www.irs.gov/Businesses/
Corporations/Summary-of-Key-FATCA-Provisions>. Acesso em: 17 ago. 2014.
A União Europeia aprovou em março a Diretiva nº 2014/48/UE, a qual altera
a Diretiva nº 2003/48/CE, que instituiu o fim do segredo bancário para fins
fiscais, fundamentado na abordagem da “transparência”, estabelecendo
troca de informações financeiras de maneira automática. A Organização de
Desenvolvimento Econômico e Cooperação (OCDE) vem encorajando a adesão multilateral de seus membros à troca automática. Sobre detalhes do
início da adesão da Europa e o tratamento da cooperação internacional
acerca de fins fiscais, ver Ziegler, Delaloye e Habib (2005).
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O conjunto de normas exigirá das instituições financeiras
estrangeiras o reporte automático diretamente ao IRS de algumas informações pessoais e financeiras, como nome, endereço,
número de identificação fiscal, número, saldo e movimentação
de contas bancárias detidas por: i) US Individuals/Person, cujo
valor da conta bancária exceda US$ 50.000,00; ou ii) US Entities
– pessoas jurídicas cujo saldo em conta bancária ultrapasse US$
250.000,00.
Partindo-se da premissa de que a jurisdição norte-americana
circunscreve-se ao seu próprio território, ao contrário do que o apregoado por doutrinadores norte-americanos, que ampliam a jurisdição fiscal para onde houver contribuintes norte-americanos (MORSE,
2012), a aplicação da legislação fora dos limites territoriais
estadunidenses torna-se facultativa pela formalização de instrumento
internacional, podendo apresentar como polos da tratativa ou órgãos fazendários de ambos os países ou instituições financeiras estrangeiras e órgão fazendário norte-americano. Estão disponíveis
dois modelos para adesão, conforme exista ou não tratado ou acordo internacional que preveja a troca de informações para fins fiscais
entre os países, considerando ou não as hipóteses de reciprocidade
de obrigações para ambos os casos.
Ao optar por não aderir ao FATCA, a instituição sofrerá retenções de 30% sobre rendimentos de fontes dos EUA. Importante destacar que, na economia globalizada, os papéis ligados ao
mercado financeiro encontram-se inevitavelmente entrelaçados,
de modo que, em algum ponto da cadeia de movimentação bancária ou interbancária, o agente financeiro não aderente poderá
prejudicar-se no relacionamento com os demais, que evitarão
manter negócios recíprocos, já que os custos de transacionar com
um não aderente acabarão por impactar no aderente que se relaciona com ele, restando, pois, este, isolado no mercado ou com
grande capacidade concorrencial prejudicada.
Na condição de participantes ou aderentes, as instituições
financeiras estrangeiras assumirão obrigações de due diligence,
ditadas pelas disposições do FATCA para identificar, em sua base
de clientes, pessoas titulares de contas financeiras que sejam qualificadas como US person, que, em geral, serão indivíduos com
nacionalidade norte-americana, nascidos nos EUA ou com pais
norte-americanos, e pessoas com visto de permanência nos EUA
(green card). Quando tais pessoas detiverem mais de 10% de
participação direta ou indireta no capital ou lucro de empresas
brasileiras (estrangeiras fora dos EUA), tais empresas serão consideradas US person independentemente de haverem sido constituídas ou de serem residentes fiscais no Brasil.
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A implementação da norma implica custos operacionais que
envolvem diligências e adaptação de normas de compliance interna, atualização de softwares, por exemplo, para alterar e rever cadastro de clientes, como procedimentos relativos ao módulo
“conheça seu cliente” (já existente para a base de clientes objeto de reporte para fins de lavagem de dinheiro), rever contratos, ajustar produtos e dados das contas, criar módulos de informes de rendimentos especial, bem como módulo de cálculo de
tributos para os EUA.
Tais custos operacionais e financeiros serão suportados por
instituições financeiras ao redor do mundo, mas deveriam estar
no escopo da arrecadação tributária dos EUA, originalmente, cuja
competência tributária se afirma. O custo de não adesão é bastante alto – se não impraticável –, já que a instituição financeira
que não participar do FATCA, além de sofrer retenções na fonte,
poderá apresentar condições mais desfavoráveis para competir no
mercado internacional, sofrendo restrições ou incremento de custos para operar com instituições financeiras participantes do FATCA.
Impelidas as instituições a participarem no cenário global, a
aderência ao FATCA é imperiosa.6 Isso ocorrendo em paralelo à
discussão jurídica acerca do sigilo, implica a necessária revisão
da clássica lógica de incorporação de normas jurídicas em detrimento da lexmercatoria, o que caracteriza movimento intenso
de interferências recíprocas entre as racionalidades jurídicas nacionais e internacionais, impossível de ser justificado conforme
os parâmetros do Direito Internacional Clássico. Com isso, apresenta-se como consequência direta do dinâmico processo de
interação da globalização econômica, criando-se certa padronização nos ordenamentos jurídicos, fruto da internacionalização
do Direito. Dito de outro modo, a recusa é, em teoria, possível,
mas não é possível na prática. As instituições que não cooperarem poderão ser excluídas do sistema financeiro internacional.7
Recentemente, em 23 de setembro de 2014, o Brasil e os Estados Unidos da América assinaram um Acordo Intergovernamental
(Intergovernmental Agreement - IGA) para implementar as dispo6

7

Especialmente instituições que fazem parte de grupos econômicos globais,
especificamente dos EUA, serão levadas a participar do FATCA, pois, conforme regras específicas, ou todas as instituições do grupo participam do FATCA,
ou nenhuma delas participa. Um dos grandes trunfos da norma é seu grau
de eficácia para cumprimento, pois, de uma maneira ou outra, os bancos, em
suas relações comerciais e jurídicas, estão altamente vinculados.
Estas são palavras do professor de Economia Bancária Beat Bernet, da Universidade Saint-Gall: “In theory, one can always refuse, but in practice it
would be impossible. Institutions that do not cooperate will be virtually
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sições do conjunto de leis norte-americanas denominado FATCA,
visando adequar o cumprimento de regras relacionadas ao que
seria denominado regime tributário internacional. A assinatura sinaliza a manifestação do primeiro consentimento do Estado brasileiro em se obrigar pelas disposições ali previstas, bem como o esforço em incorporar o ajuste em território nacional. A despeito disso, as obrigações somente serão exigíveis no ordenamento jurídico
brasileiro após sua incorporação definitiva mediante o cumprimento
de procedimentos de ratificação interna para sua vigência plena.
Negocia-se que as instituições financeiras terão de obter consentimento dos titulares de contas antes de encaminhar seus dados para a Receita Federal norte-americana. Nesse caso, o sigilo
bancário restará preservado, com fundamento no parágrafo 3º
do artigo 3º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de
2001, que não considera quebra de sigilo a divulgação de informações confidenciais com o consentimento expresso do cliente.
Mas e quando não houver consentimento do cliente
correntista? Nesse caso, serão consideradas “não cooperantes”
ou “recalcitrantes” as pessoas físicas e jurídicas que, identificadas
como US Person, não autorizarem o envio de informação àquelas autoridades, ou, ainda, aquelas com indício de US Person 8
que não proverem a instituição financeira de documentação hábil
que desabone tal indício. Ao deparar-se com pessoas recalcitrantes, as instituições financeiras participantes do FATCA deverão
encerrar as contas já existentes ou recusar a sua abertura, caso
inexistentes, o que poderá gerar elevados riscos jurídicos de
questionamento judicial, considerando não só o tratamento
jurisprudencial dado à matéria de sigilo bancário, mas também
aquele aplicável aos contratos bancários, que o consideram contrato de consumo, cuja abusividade das cláusulas poderá ser
demonstrada no caso concreto.
Enquanto a instituição financeira participante não tomar tais
providências, de encerramento de contas de pessoas recalcitrantes,
excluded of the international financial system”. Disponível em: <http://
www.lejournalinternational.fr/FATCA-Brings-an-End-to-Swiss-BankingSecrecy_a994.html>. Acesso em: 3 abr. 2014.
Os indícios de pessoa dos EUA são endereço, telefone, caixa postal da pessoa
ou de procurador nos EUA, local de nascimento nos EUA, transferências
financeiras do/para os EUA. A pesquisa por indício de pessoas dos EUA poderá ser eletrônica. No caso das contas com valor superior a US$ 1 milhão, o
gerente da conta deve ainda atestar que não há razão para acreditar que a
pessoa é US Person. No caso das contas com indício de US Person ou cujo
gerente não prover tal declaração, o titular da conta deve declarar à instituição financeira se é ou não US Person, providenciando documentação adicional quando oportunamente requerido na legislação.

8
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deverá computar e reter o tributo nos EUA sobre os investimentos
efetuados por tais pessoas, mais uma vez arcando com os custos
operacionais de tal ação. A partir de 2017, as retenções serão aplicáveis aos investimentos feitos em países estrangeiros em relação
aos EUA, até mesmo ao Brasil, sem nenhuma relação direta com
fonte dos EUA. O imposto incidirá com a alíquota de 30% sobre os
dividendos, os juros e o valor principal das aplicações financeiras,
diretamente relacionadas à fonte dos EUA ou ainda relacionadas à
fonte brasileira (estrangeira em relação aos EUA), na proporção
em que a Participating Foreign Financial Institution (PFFI) investir
nos EUA sobre seus ativos totais ou ainda na proporção em que
investir em outras PFFIs que investirem nos EUA, na proporção dos
ativos totais dessas outras PFFIs, e assim em série.
Nesse caso, para fins de cumprimento da norma, as instituições financeiras estrangeiras participantes, além de arcarem com
os custos de preparação e adaptação de seus sistemas, contratos,
cadastros, entre outros ajustes, enfrentarão frontalmente o inevitável risco jurídico de eventual questionamento judicial de clientes estrangeiros, tendo-se por fundamento as normas jurídicas
domésticas de sigilo bancário. Isso porque o tratamento
jurisprudencial do sigilo bancário, particularmente o do Supremo
Tribunal Federal, no Brasil, é bastante conservador ou garantista.
Observa-se ponderação de riscos: uma relacionada à regular competição da instituição financeira no cenário internacional, outra
relacionada à submissão de riscos jurídicos referentes a
questionamentos judiciais, sejam eles fundamentados na indevida
quebra de sigilo bancário, sejam relacionados ao encerramento
das contas bancárias de clientes “recalcitrantes”, que não deixarão de ostentar o direito ao sigilo bancário com status constitucional protegido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Tendo-se por pano de fundo esse contexto e essa problemática, este artigo se propõe a utilizar o referencial teórico da
Escola Law and Economics, para melhor compreensão de um dos
pontos da implementação do FATCA pelo ordenamento jurídico
brasileiro, qual seja, a recepção da norma sob o enfoque da proteção do sigilo bancário e a inevitável assunção de custos das
instituições financeiras brasileiras sobre riscos jurídicos decorrentes de eventual questionamento judicial por algum correntista
estrangeiro, que, fundamentando-se nas premissas do tratamento jurisprudencial dado ao sigilo, venha a requerer indenização, tendo-se por mote a responsabilidade civil por descumprimento da observância de dever inerente à proteção especialmente sob a esfera de resguardo da privacidade prevista no inciso
X do artigo 5º constitucional.
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Por fim, resta claro que esse não é o único ponto da norma
a ser considerado, já que se observa, ainda que não seja de forma profunda, que, na concepção da legislação, muitas das premissas da Análise Econômica do Direito (AED) foram observadas,
a fim de estabelecer critérios de eficiência normativa, como: i)
no delineamento das sanções previamente estabelecidas; ii) na
alocação de recursos pela transferência de custos sociais e de transação da arrecadação de tributos aos agentes bancários; iii) no
aprimoramento da premissa da maximização do bem-estar e do
lucro do beneficiário da norma, que é o Estado norte-americano; iv) no mote da cooperação como fundamento para eficácia
da norma.
Para alcance do objetivo de inter-relacionar a arquitetura
do FATCA e a Análise Econômica do Direito (AED) e demonstrar
que há influência das Escolas de Análise Econômica de Direito
no delineamento da norma norte-americana, o artigo será dividido em duas partes. A primeira se destina a identificar o tratamento jurídico do sigilo bancário como direito fundamental na
interpretação jurisprudencial brasileira, que acaba por afastar
os poderes da autoridade fiscal na quebra sem a necessária ponderação de valores entre intimidade e interesse público, a ser
realizada exclusivamente pelo Poder Judiciário, motivo pelo qual
a assunção das obrigações do FATCA pelas instituições financeiras brasileiras constitui risco jurídico de questionamento judicial, com base em tais premissas. A segunda tem o intento de demonstrar a contribuição da AED como metodologia de interpretação do direito para o caso, aportando as conclusões da
interdisciplinaridade entre as matérias quanto aos pontos da AED
observados na legislação específica.

1 O tratamento jurisprudencial e doutrinário do sigilo
bancário como direito fundamental constitucional no
ordenamento jurídico brasileiro
Numerosas são as definições doutrinárias acerca do sigilo
bancário9 além das que estão dispostas efetivamente na legislação, mas todas apresentam elementos em comum, dos quais podemos destacar: (i) obrigação imposta por lei (ii) a instituições
financeiras e equiparadas de manter em segredo dados que lhes
cheguem ao seu conhecimento como consequência das (iii) relações jurídicas vinculadas às (iv) suas atividades.
9

Entre as nacionais, Covello (2001, p. 84-111) cita as de Malagarriga, Villegas,
Labanca, Alfonso de la Espriella Ossío, Octávio Hernandez, Sichtermann, Ary
Brandão de Oliveira, Nelson Abrão.
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A data de origem da obrigação é controversa e talvez sequer possa ser definida de forma temporal. Tal imprecisão, no
entanto, reflete ainda mais o caráter costumeiro que lhe envolve, remetendo-se ao nascedouro das atividades bancárias que
precederam, até mesmo, o uso regular da moeda (ABRÃO, 2011,
p. 84). Diz-se que o dever de segredo se mostra como condição
para o regular exercício da interposição creditícia, sendo, primeiramente, de observação espontânea, caracterizado pela demonstração de solvência e liquidez características da atividade
bem como da confiança que norteia as relações, geralmente
pautadas na discrição necessária à efetivação das operações
(COVELLO, 2001, p. 20).
São várias as fases de desenvolvimento da atividade bancária que se relacionam com a temática do sigilo, podendo-se destacar três grandes períodos entre a simples troca imediata de
bens para o crédito amplo e desmaterializado da economia atual. A primeira fase abrange toda a Antiguidade 10. A segunda
refere-se à fase institucional, que ocorre na Idade Média, marcada
pelo desenvolvimento das práticas econômicas, pelo progresso
do comércio e da indústria e pela multiplicação dos bancos particulares. 11 A terceira fase, denominada capitalista, ocorre da
Renascença à atualidade. Nela, situam-se os grandes capitalistas
banqueiros, havendo disseminação de estabelecimentos de crédito em diversos países. Expande-se a intenção de lucro, destacando-se o Banco de Amsterdã (1608) e o Banco da Inglaterra
(1689). Nessa ocasião, o legislador começa a preocupar-se com a
positivação do dever do sigilo, tendo-se como exemplo um decreto promulgado por Luis XIII na França, em 1639, que ressalta
a importância da discrição para o comércio e para as finanças
(COVELLO, 2001, p. 31-34).
Portanto, a obrigação que originalmente se demonstrou costumeira, atualmente decorrente de lei, já foi pontuada em tratados internacionais como extensão da proteção da privacidade
10

11

O Estado e o Clero ocupavam-se da atividade bancária, abrigando, no palácio e no templo, o depósito das mercadorias, colheitas e tributos, motivo
pelo qual a intermediação do crédito referia-se inicialmente a algo sagrado,
oculto, misterioso, especialmente em relação ao povo babilônico, hebreu e
grego. Em Roma, entretanto, já se vinculava o segredo profissional da prática bancária, abandonando-se a sacralidade da obrigação e conduzindo ao
nascimento de uma obrigação jurídica, exigível somente judicialmente e nos
casos de litígio entre banqueiro e cliente.
Destaca-se, por exemplo, a constituição do Banco de São Jorge (1147), do
Banco de São Marco (1171) e do Banco de Gênova (1345). Nessa época, o
sigilo bancário já estava consolidado como uma regra de conduta, à qual os
banqueiros e seus funcionários estavam submetidos.
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e da intimidade, garantida como direito humano de primeira
geração. A globalização impacta a questão não só porque imprime velocidade à integração mundial dos centros financeiros
mundiais – situação temporal e histórica que deve ser considerada para fins de configuração da obrigação –, mas também porque flexibiliza o direito fundamental conforme as regras de
governança global, em combate à evasão fiscal e à lavagem de
dinheiro.
Atualmente, os governos brasileiro e norte-americano tendem a assinar o Acordo Intergovernamental (Intergovernmental
Agreement – IGA), para disciplinar de forma ampla a
implementação da legislação em território nacional. O acordo
poderá ser formatado em diversos modelos, disponíveis no site
do IRS. O primeiro é utilizado na existência de um Tax Information
Exchange Agreement (TIEA) ou de um Double Tax Convention
(DTC), ou seja, pressupõe que esteja em vigor um Tratado de
Troca de Informações Tributárias. É o que se espera no caso brasileiro.
Entre as numerosas questões referentes à incorporação jurídica da legislação em território brasileiro e à recepção da legislação pela Constituição, destaca-se a questão do direito ao sigilo bancário, configurado na concepção jurisdicional como direito fundamental, previsto no artigo 5º, X ou XII, da Constituição
da República Federativa do Brasil12 de 1988, que tutela a intimidade e a privacidade. Em extensão ao sigilo de dados e de correspondência, assegura, a todos os brasileiros e aos estrangeiros
residentes no país, sua inviolabilidade, ressalvada a hipótese de
autorização expressa emanada pelo Poder Judiciário, com a finalidade única de investigação criminal ou instrução processual
penal.
A Lei Complementar nº105, de 2001, que trata do dever de
sigilo por instituições financeiras, prevê a possibilidade de o
Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
12
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“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: [...] X - são invioláveis a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [...] XII - é
inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação
criminal ou instrução processual penal (Vide Lei nº 9.296, de 24 de julho de
1996.).
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firmarem convênios de cooperação mútua, com intercâmbio de
informações, para investigação de atividades ou operações que
impliquem aplicação, negociação, ocultação ou transferência de
ativos financeiros e de valores mobiliários relacionados com a
prática de condutas ilícitas. No entanto, o dever de sigilo estende-se aos órgãos fiscalizadores mencionados (Banco Central do
Brasil e CVM), bem como a seus agentes.
Conforme o artigo 6º da mesma lei 13, as autoridades e os
agentes fiscais tributários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos,
livros e registros de instituições financeiras, mesmo os referentes
a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver
processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em
curso, e quando tais exames forem considerados indispensáveis
pela autoridade administrativa competente. Nem mesmo o Ministério Público detém poder de requisitar e receber as informações sem a necessária autorização judicial, já que os direitos individuais são superiores às competências e às atribuições
institucionais de investigação.
Acerca da excepcionalização do sigilo para fins fiscais, cabe
ressaltar que nem mesmo no plano interno a temática é pacífica.
Embora o tratamento de qualquer direito fundamental – especialmente os que se referem à liberdade pessoal – comporte exceções fundamentadas no interesse público, tais exceções devem estar previstas expressamente na lei, que definirá as competências e os limites para que ocorram, sob pena de autorização
mediante reserva jurisdicional tão somente. Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal acena a impossibilidade de o fisco obter informações bancárias sigilosas, nos termos
dos Recursos Extraordinários 387.604 e 389.808, sem prévia autorização judicial14, isso porque entende que o órgão jurisdicional
é o único apto e legítimo a ponderar os interesses privados e
13

14

"Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.”
No RE 389.808/PR, o relator, Min. Marco Aurélio, afirma: “A decretação da
quebra do sigilo bancário, ressalvada a competência extraordinária das CPIs
(CF, art. 58, § 3º), pressupõe, sempre, a existência de ordem judicial, sem o
que não se imporá à instituição financeira o dever de fornecer, seja à administração tributária, seja ao Ministério Público, seja, ainda, à Polícia Judiciária, as informações que lhe tenham sido solicitadas”. Já no RE 387.604 con-
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públicos no caso concreto. Nos autos do Recurso Extraordinário
601.314, a Corte afetou o tema à repercussão geral, sem se
posicionar de forma conclusiva.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não é diferente. Os dados obtidos pela Receita Federal, com fundamento
no art. 6º da Lei Complementar nº 105, de 200115, mediante requisição direta às instituições bancárias no âmbito de processo
administrativo fiscal sem prévia autorização judicial, para fins de
constituição de créditos tributários, também não estão legitimados. Além disso, quando o propósito do encaminhamento de
dados bancários às autoridades fiscais mediante requisição direta às instituições financeiras ultrapassa a competência
arrecadatória da Receita e implica instruir processo penal destinado a investigar crimes contra a Ordem Tributária, o Superior
Tribunal preserva o garantismo, submetendo o pleito à imprescindível avaliação do magistrado competente, que irá motivar
concretamente a decisão na busca da prevalência pelo melhor
interesse a ser resguardado no caso concreto.16

2 A contribuição da Análise Econômica do Direito na
interpretação jurídica de questões da incorporação do
FATCA
A Economia apresenta o objetivo de perscrutar o comportamento humano na tomada de decisões em um mundo de recursos escassos, o Direito tem o dever de regular e orientar a conduta humana diante de critérios próprios, como a justiça. Embora a
ciência jurídica seja deontológica e normativa, prospectando-se
para o dever-ser, e a economia contemple o ser, descrevendo
fatos objetivos para fins da análise comportamental humana,
entendeu-se que o estudo da Economia poderia agregar valor
ao Direito, emprestando a este metodologia própria para alargar a compreensão do comportamento humano e, por consequência, moldá-lo de forma eficiente.

15
16
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firma a decisão, declarando que a mitigação do direito dar-se-á exclusivamente por ordem judicial, para fins de investigação criminal ou de instrução
processual penal, motivado pela necessidade de resguardar o cidadão de
atos extravagantes que pudessem, de alguma forma, alcançá-lo na dignidade, de modo que o afastamento do sigilo apenas seria permitido mediante
ato de órgão equidistante (Estado-juiz).
Vide nota de rodapé nº 13.
A esse respeito, pode-se citar os seguintes precedentes: HC 237.057-RJ, Sexta Turma, DJe 27.2.2013; REsp 1.201.442-RJ, Sexta Turma, DJe 22.8.2013;
AgRg no REsp 1.402.649-BA, Sexta Turma, DJe 18.11.2013; RHC 41.532-PR,
entre outros.
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A despeito de o Direito e a Economia já terem sido campos
epistêmicos comparados, a relação de subordinação entre um e
outro era inevitável, transformando o Direito em mero reflexo
da movimentação econômica, que, como infraestrutura, determinaria os nichos de superestrutura e ditaria comportamentos,
formatações sociais, idiossincrasias, ideologias, estando o direito
a ela subordinado, por exemplo, no pensamento marxista
(GODOY, 2005). Esse não é o escopo da Análise Econômica do
Direito (AED). Intenta-se não subordinar sistemas, mas sim coordenar os campos científicos, com benefício de compatibilização
entre justiça e eficiência.
Assim, com base em diretrizes interdisciplinares, utilizou-se
metodologia da ciência econômica para aumentar a carga de
eficiência normativa do Direito, ideia consolidada no bojo do
movimento Law and Economics (L&E) no âmbito da Escola de
Chicago, na década de 70. O pressuposto da L&E é que o Direito, sendo instrumento para alcançar comportamentos sociais
desejados, deveria utilizar-se dos conceitos de eficiência econômica para alcançá-los, melhor compreendendo as tomadas
de decisão dos agentes econômicos e maximizando o bem-estar. É claro que a AED não se destina unicamente a tratar de
questões sobre a eficiência da lei. Embora essa seja uma entre
suas muitas finalidades, não se apresenta como exclusiva
(SALAMA, 2013, p. 2).
Para o entendimento da metodologia da AED, é necessário
fixar suas premissas. A primeira premissa, inspirada na ideologia
utilitarista, é a maximização da riqueza, tanto pelos indivíduos
(microeconomia) quanto pela sociedade e pelo Estado
(macroeconomia). Essa escolha é direcionada em razão de outra
premissa: as decisões humanas no campo econômico se dão sempre de forma racional (POSNER, 1983, p. 5-7). Outra premissa é
que as normas jurídicas estabelecem preços implícitos para tipos
diferentes de conduta, e tais preços implícitos podem ser analisados da mesma forma que os economistas avaliam a reação ou
a resposta dos consumidores a preços explícitos de bens e serviços (ROEMER, 2000, p. 14).
Relativamente ao tema do direito ao sigilo bancário, é claro que ele apresenta valores não só morais e éticos, mas também
econômicos e financeiros, desiguais para as partes envolvidas:
de um lado seu titular, o correntista, de outro, seu guardião, a
instituição financeira. Esta também é uma premissa da AED a ser
considerada para direitos não absolutos, ou que possam ter seu
alcance limitado por outro direito de estatura semelhante: a de
que direitos não absolutos – como os direitos de privacidade –
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submetem-se a uma análise de transação de custos, sendo os incentivos para sua proteção tratados de forma diferente por cada
uma das partes (POSNER, 1983, p. 70-87).
A lei, sob a visão da AED, deve ser eficiente, ou, em outros
termos, meritória para toda a sociedade, o que pode ser aferido
considerando-se técnicas analíticas da Economia. A Economia emprega mais de uma noção de eficiência a ser considerada: i) eficiência produtiva; ii) o ótimo ou a superioridade de Pareto; iii)
eficiência de Kaldor-Hicks.
A relação de Pareto refere-se à comparação entre o estado
de coisas relacionadas, de modo que o ótimo é alcançado quando uma situação fática não permite que um indivíduo seja considerado pior ou melhor que outro. Já a superioridade reproduz exatamente as situações políticas do mundo real, muitas
vezes reproduzidas pelas leis, com ganhadores e perdedores. O
critério de Kaldor-Hicks-Scitovsky desenvolve a ideia de compensação potencial, de acordo com a qual ganhadores e
perdedores podem se compensar (ROEMER, 1994, p. 27). As
diretrizes legais, no entanto, devem ir adiante da questão da
eficiência econômica, mas devem atender a requisitos de justiça também, dissuadindo, por exemplo, das violações legais, ou
imputando uma sanção proporcional ao dano social (ROEMER,
1994, p. 38-39).
Inicialmente, ao analisar a legislação, sob o enfoque de algumas premissas do AED, a norma parece ser eficiente, já que a
sanção pelo descumprimento acabou por fomentar a adesão de
mais de 80 países, a exemplo das Ilhas Cayman, conhecido território destinatário de evasão de divisas. Isso ocorre porque, ao
optar por não aderir ao FATCA, a instituição financeira sofrerá, a
partir de julho de 2014, retenções na fonte de 30% sobre rendimentos de fontes dos EUA. Em outras palavras, embora se apresente como voluntária a adesão, ao se posicionar de forma diferente, a instituição financeira acaba por se submeter a condições concorrenciais prejudiciais, sendo, na verdade, imperiosa
sua adesão. Nesse sentido, os idealizadores da norma parecem
ter aplicado, de forma expressiva, os ensinamentos da L&E, fomentando ou obrigando seu fiel cumprimento.
Outro ponto da legislação que merece o olhar da AED é a
internalização dos custos advindos de toda a atividade
arrecadatória (monitoramento, reporte e retenção de tributos) –
a princípio, de obrigação originária do Estado norte-americano,
na pessoa do IRS – pelas instituições financeiras brasileiras, que
nada mais é do que a aplicação irrestrita do conceito de
internalização de externalidades oriunda da AED.
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Na equação jurídica fornecida pela legislação, a instituição
financeira oferece acesso mais célere, menos custoso e muito mais
preciso aos dados financeiros imprescindíveis às autoridades fiscais nas atividades arrecadatórias. Ousar-se-ia dizer que jamais
as autoridades fiscais poderiam acessar, sob as mesmas circunstâncias, qualquer banco de dados tão robusto e privilegiado
quanto aquele mantido pelo segmento financeiro, que abrange não só instituições financeiras, mas também companhias de
seguro, securitizadoras de crédito e outras.17
O objetivo da autoridade fiscal – seja ela norte-americana,
seja de qualquer outro Estado nacional, o que explica a aderência da norma, já que vários estados têm o mesmo interesse no
combate à evasão fiscal e na transparência – é minimizar a soma
dos custos de transação (que abrangem altos custos administrativos) na atividade arrecadatória, sem sequer precisar alocar recursos adicionais para tal, ou, em outras palavras, sem sequer
17

US GOVERNMENT PRINTING OFFICE. Congressional Bills. House Bill. 111TH
Congress. Disponível em: <http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW111publ147/html/PLAW-111publ147.htm>. Acesso em: 10 dez 2013. O
artigo 1.471 da norma enquadra o conceito como quaisquer instituições
financeiras estrangeiras (não constituídas sob leis norte-americanas) que
(i) aceitem depósitos no curso ordinário de um banco ou negócio similar,
configurando bancos de qualquer tipo, caixas ou associações de poupança
ou crédito, sociedades financeiras de crédito, financiamento ou investimento, consórcios de crédito, empresas de arrendamento mercantil, outras instituições cooperativas bancárias; (ii) detenham ativos financeiros
como porção substancial de seu negócio, como corretoras, distribuidoras,
câmaras de registro, liquidação e compensação de investimentos,
custodiantes, fiduciárias, entidades de vida e previdência, seguradoras
que vendam planos de seguro resgatáveis em dinheiro e em vida, planos
ou entidades de pensão abertas ou fechadas; (iii) apresentem como atividade principal investir, reinvestir ou negociar títulos, valores mobiliários,
participações societárias, mercadorias como ativos financeiros
(commodities), ou quaisquer interesses ou participação em tais ativos,
até mesmo contratos derivativos, de futuros, termo, opções ou
commodities, como fundos de investimento abertos ou fechados, fundos
mútuos, multimercado, de participação, fundações ou outros veículos de
investimento. Também se enquadram no grupo, de forma equiparada às
instituições financeiras, empresas que possuam mais de 50% de seu lucro
bruto proveniente de rendas passivas, tais como juros, ganhos líquidos,
ganhos de capital, variação cambial e monetária, resultado de derivativos, aluguéis ou royalties recebidos passivamente sem que a empresa e
seus funcionários estejam ativamente engajados na atividade de gestão
imobiliária ou desenvolvimento e gestão de direitos autorais e propriedade intelectual. São ainda instituições financeiras aquelas empresas que
possuam mais de 20% de sua receita oriunda da prestação de serviços
relacionados à intermediação financeira para terceiros.
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pagar pelo serviço de terceirização das atividades aos destinatários da norma.
Ora, além de contar com o apoio logístico, operacional e
financeiro das instituições financeiras, o Estado norte-americano procura obter a informação mais acurada acerca de seus cidadãos. E há quem detenha informação mais completa do que os
bancos? Afinal, os dados que os bancos obtêm no relacionamento
com seus clientes são completíssimos. Os dados pessoais são
atualizados com frequência, e a movimentação financeira de um
cidadão reflete todos os seus passos, oferecendo um “raio X” de
sua situação pessoal e patrimonial.
In casu, entendeu-se que os custos de transação – caracterizados como aqueles resultantes da soma de montantes relacionados à produção de algo ou prestação de alguma atividade –
obtêm melhor equação diante da eficaz gestão da terceirização
do serviço, a ser prestado sem assunção de custos, que deveriam
ser suportados originalmente pelos agentes fiscais estrangeiros.
A implementação de toda a estrutura gigantesca prevê custos
administrativos altos, relacionados a compra de equipamentos,
adequação de softwares, prestação de serviços, aquisição de
insumos, contratação de pessoas, adequação de normas,
compliance, acompanhamento, fiscalização, auditoria, além de
todo o esforço diplomático que vem sendo desenvolvido na troca de informações para fins fiscais no âmbito dos estados. A AED
justifica facilmente essa questão, já que a teoria econômica considera que, quanto mais altos os custos de transação, mais provável é que o agente econômico os terceirize.
Para o G20 tem relevância a análise da adoção de um quadro jurídico padronizado, nos moldes preconizados, mais especificamente afastando a anuência de qualquer autoridade para
encaminhamento de informações bancárias. Com o FATCA, inaugurou-se um padrão de acesso direto a informações – ao lado
do anterior padrão indireto no qual a entidade necessitava de
autorização do correntista ou qualquer outra autoridade judicial ou administrativa –, o que é considerado como um fator-chave de sucesso para um modelo eficaz de troca de informações
(GUIMARÃES, 2014).
Com efeito, o modelo do tratado da OCDE declara não ser
desejável que qualquer necessidade de autorização prévia do
Estado dificulte a troca de informações, ainda que se trate de
informações que têm proteção jurídica em território nacional da
parte aderente à Convenção-Modelo.
Em 29 de outubro de 2014, os membros da OCDE e o G20
encontraram-se em Berlim, onde se juntaram também a não mem-
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bros e países em desenvolvimento, no total de 153 países18 e 14
Organizações Internacionais, para a 7ª Reunião do Fórum Global de Transparência em Trocas de Informações Tributárias. A
edição daquele ano aponta pela continuidade do fórum criado
em 2000, para enfrentar os riscos para cumprimento das obrigações fiscais colocados pelos paraísos fiscais.
Em tais reuniões, os processos de consulta, revisão e fiscalização dos padrões é realizado por pares, existindo rodadas especificas para grupos de determinada “fase” de conformidade.
Para incentivar jurisdições a fazer as mudanças necessárias, e para
garantir a igualdade de condições, o Fórum Mundial concordou
em convidar jurisdições que permanecem bloqueadas por mais
de dois anos para solicitar comentários complementares dentro
dos próximos seis meses para avaliar se progressos suficientes
foram feitos. A classificação de países em ratings acaba por promover a inclusão de países ainda não aderentes ao modelo.19
Os EUA afirmaram que irão realizar o intercâmbio automático
de informação em conformidade com a FATCA em 2015 e entraram
em acordos intergovernamentais (AGR) com outras jurisdições para
fazê-lo.20 Portanto, caso ainda se inserissem tais outros elementos
nesse cenário, ter-se-ia a economia de escala proporcionada pela
adesão não só de um, mas de vários estados – e, consequentemente,
de todas as instituições financeiras a eles vinculadas –, o que acarretaria o envio simultâneo de dados financeiros e pessoais de grande parte da população mundial bancarizada. Nesse ponto, também a AED contribui com os estudos que aferem as escolhas pela
cooperação em detrimento do litígio, valorizando a teoria da barganha entre países, já que se torna viável uma relação ganha-ganha entre eles, pois todos se beneficiarão de um acordo para acesso a informações pessoais e financeiras de seus nacionais de forma
recíproca21 (COOTER; ULEN, 2010, p. 89-126).
18

19

20

21

A maioria das delegações foi representada pelo Alto Escalão, incluindo ministros e chefes de Estado.
OECD. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes Statement of Outcomes. Berlin, Germany 28-29 October 2014.
Disponível em <http://www.oecd.org/tax/transparency/statement-ofoutcomes-gfberlin.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2014.
OECD. Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax
Purposes Statement of Outcomes. Berlin, Germany 28-29 October 2014.
Disponível em < http://www.oecd.org/tax/transparency/statement-ofoutcomes-gfberlin.pdf >. Acesso em 04 nov 2014.
A teoria da barganha é o fundamento da teoria econômica da propriedade e
leva em consideração a teoria dos jogos, dentro de uma concepção de cooperação ou não. Conclui-se que partes cooperativas têm mais condições de chegar a
um acordo que seja eficiente para ambas, caracterizando uma relação ganhaganha. Cooperando, há condições de ter a garantia de ser bem-sucedida.
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Outra acepção da Teoria dos Custos de Transação a serem
assumidos pelas organizações – até que se chegue a uma alocação
eficiente (ZYLBERSZTAJN; SZTAJN, 2005, p. 2-5) –, que também
está relacionada com a teoria contratual e a responsabilidade
civil (COOTER & ULEN, 2010, p. 89-126), é que as instituições
financeiras já preveem a inserção de cláusula contratual tendente
a legitimar ou vestir de licitude provável questionamento judicial acerca da violação do sigilo bancário.
A incorporação da legislação no plano da jurisdição brasileira dar-se-á por Acordo Intergovernamental entre a Receita
Federal brasileira, grande interessada na questão no plano interno, e o IRS, a Receita Federal norte-americana. A legislação
vem contextualizada na teoria da barganha, em matéria de cooperação internacional, para fins de matéria tributária (GODOY,
2009, p. 229). Pretende-se condicionar o envio dos dados pessoais, bancários e financeiros a um consentimento tácito por parte
dos titulares e correntistas, previsão a ser considerada no Acordo
Internacional bem como no contrato bancário.
Ao incluir nos contratos bancários a previsão de assentimento
do titular para envio de seus dados pessoais e/ou de movimentação bancária diretamente e de forma automática ao IRS, as
instituições financeiras estrangeiras estariam valendo-se de conceito oriundo da AED, neutralizando a ocorrência de violação
do sigilo bancário, com fundamento no inciso V do parágrafo
3°, artigo 1°, que dispõe que não constitui violação do dever de
sigilo a revelação de informações sigilosas com o consentimento
expresso dos interessados.
É claro que, sendo o titular conhecedor da jurisprudência
pátria acerca do tratamento do sigilo, poderá não haver assentimento possível, abrindo outro campo de discussão: a validade
da cláusula – que poderá ser considerada abusiva – sob a abordagem do direito do consumidor, por exemplo. No entanto, não
se pode negar que a Escola de Chicago serve de base teórica
para explicar o delineamento de muitas das obrigações da lei
específica, mas não só isso: também orientou a solução posterior
acerca da sua própria aplicação, antevendo eventuais impactos
negativos e neutralizando campos de ilegitimidade/ilegalidade,
ou, em outras palavras, conduzindo à diminuição da liberdade
contratual, de modo que se neutralizassem externalidades
(POSNER; SALAMA, 2010, p. 56).
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Conclusão
A ideia de que as instituições financeiras em todo o mundo
serviriam melhor ao papel de mediadoras internacionais nas questões fiscais tem crescido e ganhado força não só nos EUA, mas
também na Europa, sob instrumentos de hard e soft law (MORSE,
2012). Nesse sentido, a OCDE vem incrementando várias normas
internacionais com conteúdo de Soft Law e fomentando a adesão automática do intercâmbio de informações por meio de tratados ou acordos multilaterais. É por isso que muitos acreditam
que esse é um sistema que será, provavelmente, eficaz em todo
o mundo.
A contradição decorrente desses dois momentos de reflexão
acerca do sigilo bancário – quando seu lócus legal e constitucional assume a flexibilização em casos específicos e com a ponderação de valores pelo Poder Judiciário e o da completa abolição
de tal direito – dá o direcionamento do momento de transição
atual, respondendo que o sigilo bancário está próximo de
inexistir, mas ainda encontra resquícios fundamentados doutrinariamente, com grande eco jurisprudencial, que caracterizam
um risco jurídico de questionamento no plano jurídico doméstico brasileiro, no qual estrangeiros e nacionais são igualmente
reconhecidos como sujeitos de direitos humanos ou fundamentais.
A assunção desse risco de questionamento judicial pelas
instituições financeiras brasileiras caracteriza, sob o olhar da
AED, custo de transação da atividade arrecadatória originalmente pertencente ao Estado norte-americano. Sob o critério
da eficiência, a lei pode ser considerada eficiente em vários
pontos: seja porque sua força coercitiva é grande, considerando o grande número de aderentes, seja porque a alocação da
obrigação às instituições financeiras estrangeiras desloca a melhor informação, sob custo baixo e mais acessível a quem detém a informação.
Ademais, considera-se a possibilidade de questionamento
do envio dos dados em relação à questão da quebra do sigilo
bancário. A AED, quando trata de precaução, pode transformar
zonas proibidas em permitidas, minimizando ou anulando eventuais efeitos de condenação acerca do sigilo bancário. Nos termos da Economia, torna eficiente as regras de cooperação numa
típica teoria da barganha, em que os países aderentes jogam em
posição de ganha-ganha e lidam eficientemente com
externalidades quanto à eventual condenação em relação ao
sigilo bancário no plano contratual e da responsabilidade civil.
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E se os americanos aplicaram premissas da Escola de Chicago à
lei, os bancos, por sua vez, já o fazem de modo intuitivo há muito
mais tempo.
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Alienação fiduciária em garantia
prestada por terceiro
Luís Gustavo Franco1
Advogado da CAIXA no Distrito Federal
Mestre em Direito pela Universidade Federal
de Santa Catarina
RESUMO
Este artigo tem por objetivo demonstrar a possibilidade
jurídica da prestação de garantia real fiduciária por terceiro,
considerando o teor da legislação pátria e contrapondo alguns
argumentos dispostos em decisões judiciais que enfrentaram a
questão. Para tanto, estruturamos o artigo contemplando a
análise: i) da exigência de garantias nas operações bancárias; ii)
do instituto da “alienação fiduciária em garantia” no sistema de
garantias; iii) das previsões legais sobre o instituto no
ordenamento jurídico brasileiro; e iv) dos precedentes
jurisprudenciais sobre o assunto nos tribunais superiores;
finalmente concluindo pela possibilidade jurídica de uso do
instituto como lícito recurso a garantir negócios jurídicos em geral,
ainda quando prestado por terceiro que não o devedor principal.
Palavras-chave: Garantias. Alienação fiduciária em garantia.
Prestação por terceiro. Possibilidade jurídica.

ABSTRACT
This article aims to demonstrate the legal possibility of
providing real fiduciary guarantees by a third party, considering
the content of the Brazilian law and contrasting some arguments
reported in court decisions that addressed the question.
Therefore, we organized the article covering the analysis of: i)
the requirement of warranties in the banking business; ii) the
institution of the “fiduciary transfer in guarantee” in the system
of warranties; iii) the legal provisions about the institute in
Brazilian legal system; and iv) the legal precedents on the subject
in the higher courts; finally concluding by the legal possibility to
use the institute as lawful action to ensure legal transactions in
general, even when provided by a third party, different of the
main debtor.
1

A análise e conclusões deste estudo são de minha pessoal e exclusiva responsabilidade, não representando necessariamente a opinião da empresa em
que trabalho a respeito deste assunto.
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Introdução
Em recente palestra sobre project finance, que o ministrante
do curso singelamente definiu como uma modalidade de financiamento ligado à exploração de um projeto específico, cuja fonte primária de pagamento será baseada na capacidade de geração de receita de tal projeto (ao contrário do patrimônio do
empreendedor), dissentimos do entendimento exposto como a
interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
acerca da possibilidade de prestação de alienação fiduciária em
garantia por terceiro.
Ao tratar das garantias comumente utilizadas nesses financiamentos de projetos, mais especificamente da alienação
fiduciária, assim como da jurisprudência correlata ao tema, o
palestrante referiu a existência de um julgado, o Recurso Especial 866300 do Superior Tribunal de Justiça, em que se firmou o
entendimento de que o artigo 66 da Lei 4.728/65 não admite
que terceiro interveniente desse em alienação fiduciária bem de
sua propriedade, faculdade que ficava restrita ao próprio devedor.
A toda evidência, a conclusão jurisprudencial referida pareceu-me prontamente equivocada do ponto de vista técnico, certo que estava de já ter enfrentado a questão e ter entendido
pela plena possibilidade legal e jurídica de que terceiro interviesse em determinado negócio jurídico a título de garantidor por
meio do instituto da alienação fiduciária.
A recuperação dos estudos então efetuados, em cotejo com
os argumentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos casos adiante aventados, resulta no presente artigo, que visa demonstrar a incorreção da interpretação
dada pelo egrégio tribunal nos pronunciamentos até o presente verificados e servir de subsídio aos colegas que vierem a
rediscutir a questão no Poder Judiciário.

2

The Brazilian legal institute combines elements of trust receipt, chattel
mortgage and mortgage of realty, it’s possible for movable or immovable
property (with different legal frameworks), but in any situation effectively
transfers the property in case of default, without equity of redemption or
right to / action for foreclosure.
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1 Considerações acerca da exigência de garantias em
operações bancárias
De início, impõe-se referir que o cliente bancário é instado à
procura de crédito justamente pela insuficiência momentânea de
meios materiais para realizar o seu intento. Uma parcela desses
clientes dispõe de patrimônio a ofertar como garantia do negócio bancário. Mas é circunstância absolutamente corriqueira da
vida negocial e da atividade bancária que terceiro intervenha como
prestador de garantia.
A exigência de garantia é condição que satisfaz os níveis de
risco de operação que as instituições financeiras podem correr,
sem afetar a higidez de suas carteiras e promover perdas de capital. O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução nº
3.258, de 28/01/2005, deu nova redação ao item IX da Resolução
nº 1.559, de 02/12/1988, estabelecendo que: “IX - É vedado às
instituições financeiras: a) realizar operações que não atendam
aos princípios de seletividade, garantia, liquidez e diversificação
de riscos” (grifo nosso).
Há muitas operações bancárias de garantia clean (ou sem garantia, como – por exemplo – as operações de adiantamento),
cuja apreciação se dá somente em termos de risco: não extrapolar
um determinado percentual de operações contratadas da mesma
forma; não comprometer mais de um determinado percentual de
carteira com o mesmo tomador; ou com um tomador com determinado nível de comprometimento junto a outras instituições do
sistema financeiro etc.
A norma regulamentar, eminentemente aberta e
principiológica, nos conduz à conclusão de que não existe
vedação taxativa à contratação de operação sem garantia, o que
serve, quando menos, como autorização indireta para esse tipo
de contratação, em atenção à peculiaridade de determinados produtos ou operações.
Ocorre que a constituição de garantias suficientes pela instituição financeira em relação aos tomadores pode transcender a
simples exigência de boa prática administrativa (esta, sim, exigida
pelo órgão regulamentador), erigindo-se – em um contexto mais
amplo – em verdadeiro cumprimento de imposição legal. Nesse
sentido, tanto pode ser invocado o artigo 4º, parágrafo único da
Lei 7.492/86 (gestão temerária de instituição financeira) como o
artigo 10, inciso VI da Lei 8.492/92 (realizar operação financeira
sem observância de normas legais e regulamentares ou aceitar
garantia insuficiente ou inidônea), quando se tratar de instituições financeiras públicas.
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A concessão responsável do crédito pressupõe a existência
de meios hábeis ao efetivo ressarcimento da dívida eventualmente inadimplida, o que reverte inclusive em benefício dos
usuários do crédito e do sistema financeiro, como um todo, pela
prática de menores taxas de juros. Entretanto, isso só se
implementa na medida em que se reconhecem uma engenharia
e uma funcionalidade adequadas ao instituto jurídico, de modo
que lhe permita cumprir o seu escopo e realizar a promessa do
retorno do crédito emprestado.
Nesse contexto, a alienação fiduciária implica
inquestionáveis benefícios de celeridade, segurança, menor
onerosidade, certeza e maior eficiência na recuperação do crédito, quando comparada a outras garantias. Restringir ou limitar sua ampla utilização como mecanismo de prestação de garantia não só nega a consecução dos objetivos em face dos quais
foi engendrada (diferentemente do que enunciam os julgados
que adiante analisaremos), como viola frontalmente os dispositivos legais aplicáveis à espécie, além de aumentar o custo dos
empréstimos no país.
Por fim, há de se considerar que a posição de desequilíbrio
contratual nas operações bancárias é relativamente dinâmica.
Inicialmente, a hipossuficiência toca ao devedor, que, premido
pela necessidade ou urgência do crédito, sujeita-se aos termos
exigidos para a operação pela instituição financeira.3 Posteriormente, a hipossuficiência toca ao credor, que, já prejudicado
pela inadimplência e ante uma disseminada simpatia coletiva
pela figura do “pobre” devedor, fica significativamente dificultado ou mesmo tolhido de reaver o que é o seu por direito.

2 Considerações sobre o instituto jurídico da alienação
fiduciária em garantia no contexto do sistema de
garantias
As garantias historicamente existentes antes da concepção da
alienação fiduciária em garantia, notadamente a hipoteca em operações imobiliárias, eram de execução lenta, onerosa e complicada, submetendo-se a longas discussões e procedimentos judiciais,
ademais de nem sempre oferecer o privilégio garantidor de preferência sobre outros créditos, como os trabalhistas e fiscais. Res3

A esse respeito, vide Franco (2014), em que abordamos como a padronização de cláusulas responde a exigências práticas da formação dos contratos
bancários, de celeridade na concessão do crédito e de segurança em relação
à produção de efeitos e eventual necessidade de execução.
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taram, pois, esvaziadas e insubsistentes para o precípuo fim da
garantia: efetivo retorno do crédito emprestado.
A ampliação do uso da garantia de alienação fiduciária para
operações de natureza comercial originou a tese do “desvirtuamento do instituto”. Nas operações imobiliárias (financiamento para
aquisição de imóvel para fins habitacionais), os atuais questionamentos eram inconcebíveis, por motivos vários: 1º) se financia a
aquisição de um bem que será utilizado consoante sua destinação
“lógica” ou “natural” (moradia); 2º) a impenhorabilidade do bem
é inoponível à cobrança do crédito concedido para sua aquisição,
por força de lei; 3º) desnecessidade de discussão quanto a elementos estranhos à natureza do negócio que podem ser opostos quando o bem se presta para garantia de operação diversa.
Sobre este último aspecto, assumem relevo os casos de: I)
empréstimos concedidos para aumentar o capital de giro de pessoas jurídicas de que são sócios os eventuais proprietários garantidores, que impõem benefício de ordem na execução (primeiro os bens da empresa, residualmente os dos sócios); II) a
referida questão da impenhorabilidade do bem de família (cotejo do direito fundamental à habitação em face do valor eminentemente patrimonial do direito de crédito, ainda que a tutela executiva seja igualmente um direito fundamental – de acesso
à justiça – do credor lesado, tanto mais quando não reconhecemos a preservação do valor moral da “dignidade da pessoa humana” em um “sujeito de direitos (e deveres)” que não honra
suas obrigações); III) a necessidade da difícil comprovação em
concreto da efetiva reversão do empréstimo em proveito da entidade familiar; entre outros.
Ocorre que mesmo nesses casos a jurisprudência soube se
posicionar e construir teses que evitam a distorção de conceitos,
a criação de subterfúgios ou condicionantes de execução e outros complicadores que de certo modo blindavam o devedor, inclusive quando não de boa-fé.
Nesse sentido, podemos citar alguns precedentes, a título
de ilustração:
CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. OFERECIMENTO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. BENEFÍCIO DA ENTIDADE FAMILIAR. RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE.
1. A exceção do art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90, que
permite a penhora de bem dado em hipoteca, limitase à hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar. Precedentes.
2. A comunidade formada pelos pais e seus descendentes se enquadra no conceito legal de entidade familiar, inclusive para os fins da Lei nº 8.009/90.
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3. A boa-fé do devedor é determinante para que possa
se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos
praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o
trâmite dos processos de cobrança. O fato de o imóvel
dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado ao oferecê-lo em hipoteca, ciente de que
o ato implica renúncia à impenhorabilidade. Assim, não
se mostra razoável que depois, ante à sua inadimplência,
o devedor use esse fato como subterfúgio para livrar o
imóvel da penhora. A atitude contraria a boa-fé ínsita
às relações negociais, pois equivaleria à entrega de uma
garantia que o devedor, desde o início, sabia ser
inexequível, esvaziando-a por completo.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1141732/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
j. 09/11/2010, DJe 22/11/2010)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA.
ART. 1º DA LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE. ABUSO DO DIREITO DE PROPRIEDADE E MÁ-FÉ DO PROPRIETÁRIO, QUE OFERTOU O BEM EM GARANTIA PARA
INGRESSO NO REFIS. INADIMPLÊNCIA DO
PARCELAMENTO. EXCLUSÃO. EXECUÇÃO DA GARANTIA. PENHORA. INAPLICABILIDADE DA REGRA
PROTETIVA.
1. Resume-se a controvérsia em definir se o bem de
família, ofertado como garantia para ingresso no REFIS,
pode ser penhorado quando o contribuinte é excluído
do parcelamento fiscal por inadimplência.
2. A jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei 8.009/
90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao
privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente
sobre a vontade manifestada.
3. Trata-se, todavia, de situação peculiar, que não se
amolda à jurisprudência pacificada. Os proprietários
do bem de família, de maneira fraudulenta e com abuso do direito de propriedade e manifesta violação da
boa-fé objetiva, obtiveram autorização para ingresso
no REFIS ao ofertar, em garantia, bem sabidamente
impenhorável, conduta agravada pelo fato de serem
reincidentes, pois o bem, em momento anterior, já havia sido dado em hipoteca como garantia de empréstimo bancário.
4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações
de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário conduzem à
ineficácia da norma protetiva, que não pode conviver,
tolerar e premiar a atuação do agente em
desconformidade com o ordenamento jurídico.
5. A boa-fé do devedor é determinante para que se
possa socorrer da regra protetiva do art. 1º da Lei 8.009/
90, devendo ser reprimidos quaisquer atos praticados
no intuito de fraudar credores, de obter benefício
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indevido ou de retardar o trâmite do processo de cobrança.
6. Recurso especial não provido.
(REsp 1200112/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma,
j. 07/08/2012, DJe 21/08/2012)
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - IMÓVEL
RURAL - PENHORABILIDADE - POSSIBILIDADE, IN CASU
- ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR - RECURSO
IMPROVIDO.
Não é bem impenhorável o imóvel rural onde reside o
devedor e que retorna ao patrimônio deste por força
do reconhecimento de fraude à execução na hipótese
em que reconhecida a má-fé do executado, pois, conforme entendimento do STJ, a boa-fé do devedor é
determinante para que possa se socorrer do favor legal, reprimindo-se quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores ou retardar o trâmite dos processos de cobrança.
(AgRg nos EDcl no REsp 1185711/RO, Rel. Min. Massami
Uyeda, 3ª Turma, j. 02/10/2012, DJe 15/10/2012)
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DOAÇÃO DE IMÓVEL EM FRAUDE DE EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO.
POSSIBILIDADE. FRAUDE QUE INDICA ABUSO DE DIREITO. ART. ANALISADO: 1º, LEI 8.009/90.
1. Embargos de terceiro distribuídos em 12/04/2010,
do qual [sic] foi extraído o presente recurso especial,
concluso ao Gabinete em 22/04/2013.
2. Discute-se se a doação realizada ao menor impúbere,
do único imóvel onde reside a família, dias depois de
intimados os devedores para pagar quantia certa, em
cumprimento de sentença, configura fraude de execução e afasta a natureza impenhorável do bem transferido.
3. A exegese sistemática da Lei nº 8.009/90 evidencia
nítida preocupação do legislador no sentido de impedir a deturpação do benefício legal, vindo a ser utilizado como artifício para viabilizar a aquisição, melhoramento, uso, gozo e/ou disposição do bem de família
sem nenhuma contrapartida, à custa de terceiros.
4. Sob essa ótica, é preciso considerar que, em regra, o
devedor que aliena, gratuita ou onerosamente, o único imóvel, onde reside com a família, está, ao mesmo
tempo, dispondo daquela proteção legal, na medida
em que seu comportamento evidencia que o bem não
lhe serve mais à moradia ou subsistência.
5. Na espécie, as circunstâncias em que realizada a doação do imóvel estão a revelar que os devedores, a
todo custo, tentam ocultar o bem e proteger o seu
patrimônio, sacrificando o direito do credor, assim, portanto, obrando, não apenas em fraude de execução,
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mas também - e sobretudo - com fraude aos dispositivos da própria Lei 8.009/90.
6. Nessas hipóteses, é possível, com fundamento em
abuso de direito, reconhecer a fraude de execução e
afastar a proteção conferida pela Lei 8.009/90.
7. Recurso especial conhecido e desprovido.
(REsp 1364509/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma,
j. 10/06/2014, DJe 17/06/2014)

Esses julgados ocorrem com mais frequência quando se perquire somente a respeito da entidade familiar. Ainda não existe
uma cultura jurisprudencial de estender esse tratamento aos casos em que o bem seja dado em garantia de empresa familiar ou
de familiar que atue como terceiro garante em benefício de parente sócio de pessoa jurídica, muito embora o raciocínio e a tese
sejam as mesmas: da ficção da personalidade jurídica da empresa
não decorre que o proveito não seja (ao menos indiretamente)
auferido pela entidade familiar, assim como se deve conferir maior peso relativo à autonomia da vontade quando o tomador ou
garante, cientes de estarem oferecendo seu único bem em garantia, resolvem fazê-lo mesmo assim.
Isso porque, ao falarmos da alienação fiduciária em garantia,
temos aqui uma alternativa conferida ao proprietário, a de não
ter de desfazer-se de imediato do seu patrimônio para se capitalizar (via de regra, em condições desvantajosas, dada a premência
e a necessidade de obtenção de crédito, e assim porque a operação incorre em custos extraordinários, como imposto de transmissão), podendo manter o bem e reavê-lo integralmente pelo
adimplemento da garantida obrigação.
Esse, portanto, parece ser um norte a ser construído na interpretação jurisprudencial do instituto da alienação fiduciária em
garantia, por dois motivos complementares de ordem absolutamente pragmática.
O primeiro é de não ensejar um “desvirtuamento do sistema”, uma vez que em outros institutos jurídicos de garantia se
reconhece expressamente a possibilidade de prestação por terceiro, sem qualquer ofensa ao conceito ou à natureza, quando não
à própria substância do instituto, como segue:
PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE “VENDOR”. EXECUTORIEDADE RECONHECIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESCRITURA PÚBLICA DE
PRESTAÇÃO DE GARANTIA REAL. HIPOTECA.
VINCULAÇÃO COM AS DÍVIDAS EXECUTADAS. RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não se conhece de recurso especial que objetiva afastar a executoriedade de contratos de “vendor” se o
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tribunal de origem, após analisar os termos e condições de cada um dos documentos que embasam a execução, inclusive as escrituras públicas de constituição
de garantia real, entendeu presentes os requisitos exigidos pelo art. 585 CPC para considerá-los títulos executivos.
2. Hipótese em que, para alterar esse entendimento,
seria necessário reinterpretar cláusulas contratuais livremente pactuadas e promover nova apreciação dos
fatos da causa. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. Ademais, a operação bancária denominada “vendor”
materializa-se em contratos das mais variadas formas,
sendo incorreto afirmar, a priori e indistintamente, que
não ostentam estes a condição de títulos executivos.
No caso, os contratos apresentam valores fixos e determinados e foram assinados pela própria devedora,
não havendo dúvida quanto à executoriedade daqueles documentos.
4. O direito brasileiro admite a constituição de hipoteca para garantia de dívida futura ou condicional, própria ou de terceiros, bastando que seja determinado o
valor máximo do crédito a ser garantido.
5. Recursos especiais a que se nega provimento.
(REsp 1190361/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel.
p/Acórdão Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma,
j. 07/04/2011, DJe 25/08/2011)
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 105,
INCISO III, “A” DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
FIANÇA BANCÁRIA PRESTADA PELO BANCO-DEVEDOR. INCABÍVEL. ARTIGOS 9º, II, DA LEI N. 6.830/80,
1.481 DO CÓDIGO CIVIL E 109 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
No âmbito do Direito Tributário, faculta-se ao executado oferecer fiança bancária em garantia da execução fiscal (art. 9º, II, da Lei n. 6.830/80).
A fiança civil e a fiança bancária são institutos de mesma natureza.
Com efeito, “a fiança bancária não sofre quaisquer desvios ao regime geral, devendo, como aquela, ser expressamente declarada pela forma exigida para a obrigação principal” (cf. Matias, Armindo Saraiva, “Garantias bancárias”, in Revista de Direito Mercantil, n. 107,
Malheiros, São Paulo, julho-setembro/1997, p. 13).
Dessarte, a natureza do instituto da fiança pressupõe
que ela seja ofertada por terceiro, porquanto ela se
destina a assegurar o cumprimento de obrigação de
outrem. A fiança bancária, nesse sentido, pressupõe
três pessoas distintas: o credor, o devedor-afiançado,
ou executado, e o banco-fiador, ou garante.
Incabível, portanto, a prestação de fiança bancária,
para garantia do processo de execução fiscal, pelo
próprio banco devedor, in casu, a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
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Recurso especial não conhecido.
(REsp 183648/SP, Rel. Min. Franciulli Neto, 2ª Turma,
j. 26/03/2002, DJ 01/07/2002, p. 277, grifo nosso)

O segundo é a efetividade do sistema de garantias. Interessa aos destinatários da norma, tanto credores, como devedores e
garantes, que se produza um sistema eficiente. Pode haver, inclusive, a redução da quantidade de institutos hoje existentes (alguns estão em notório desuso), desde que os remanescentes preservem a funcionalidade das garantias.
Via de regra, a segurança jurídica nas relações contratuais é
um vetor subdimensionado no contexto do discurso da “função
social” dos institutos, e não nos parece haver função social maior
do próprio ordenamento jurídico, sistemicamente considerado,
do que a de apaziguar os possíveis conflitos inerentes às relações
sociais.
Assim, também, a própria formação do contrato importa o
cumprimento de uma relevante função social, qual seja, a de juridicamente permitir às partes a circulação de bens, riquezas e serviços (tema sobre o qual há inúmeros clássicos da economia) e a
vinculação a direitos e obrigações de acordo com e nos exatos
termos da livre e autônoma manifestação de vontades (inclusive
por possíveis interesses subjacentes os mais variados).
A função social é um conceito jurídico indeterminado que dá
azo a uma plêiade de considerações. Qual seria a função social da
alienação fiduciária em garantia? Existiria uma única função social possível? O que se entende por “alienação fiduciária
desnaturada de sua função social”? Quer-nos parecer que a função social da alienação fiduciária se cumpre tanto quando ela
viabiliza a aquisição do bem reversamente dado em garantia como
quando serve de garantia pura em contrato de terceiro, pois na
complexidade das relações sociais pode haver outros interesses
subjacentes e relevantes a ensejar a composição do negócio por
esse modo (tais como: o garante não tem mais interesse significativo no bem que oferta em garantia; o garante tem crédito maior/
melhor contra o garantido e não pretende solver a dívida para se
sub-rogar no crédito imediatamente, preferindo exercer essa prerrogativa em um segundo momento; possibilidade de ganho compartido em negócio de ocasião, caso o garantido não detenha
mais capacidade de endividamento; conhecimento de que a dificuldade do garantido é momentânea, em virtude de crédito que
em breve terá a receber e que pode servir como contragarantia;
ciência de que a falta de oportuno socorro pode ensejar o vencimento antecipado de contratos para os quais não há interesse em
promover a execução – como de projeto que ainda não entrou
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na fase de retorno do investimento; inconveniência da eventual
necessidade de ajuizamento de demandas e custos correlatos;
possibilidade de o garantido ser levado à falência ou recuperação judicial; e outros motivos de ordem pessoal, moral ou até a
mera existência de afeto, como nos casos do/a cônjuge que paga
a dívida do/a consorte ou dos pais que garantem as obrigações
dos filhos, muito comum nos casos de fiança locatícia, adiante
exemplificado).
Há casos em que a jurisprudência já logrou a construção desse entendimento, como na fiança em contratos locatícios e na
aprovação do plano de recuperação judicial.
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LOCAÇÃO. FIANÇA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. GARANTIA OFERTADA EM
FAVOR DA FAMÍLIA. DESNECESSIDADE. FIADOR QUE
INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA
AFIANÇADA. RETIRADA POSTERIOR. AÇÃO DE EXONERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal firmaram o entendimento no sentido de ser
possível a penhora de bem de família como forma de
garantir a obrigação decorrente de fiança concedida
em contrato de locação, nos termos do art. 3º, VII, da
Lei 8.009/90, incluído pela Lei 8.245/91, que, por sua
vez, não faz nenhum tipo de restrição à origem da
fiança, se em favor da própria família ou de terceiros.
2. O art. 3º, VII, da Lei 8.009/90 visa facilitar a concretização dos negócios locatícios, possibilitando que também os proprietários de um único imóvel sejam aceitos
como fiadores. Destarte, limitar sua aplicação aos casos de fiança prestada em favor da própria família do
fiador importaria em dar ao dispositivo legal interpretação não-condizente com o espírito da lei, praticamente inviabilizando sua utilização.
3. Hipótese em que o fiador-varão, à época da assinatura do contrato de locação, integrava o quadro
societário da empresa afiançada, não tendo, após sua
retirada, buscado exonerar-se na forma prevista no
art. 1.500 do Código Civil de 1916.
4. Embargos declaratórios rejeitados.
(EDcl no REsp 951649/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima,
5ª Turma, j. 08/05/2008, DJe 23/06/2008)
DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO SUI
GENERIS. EFEITOS SOBRE TERCEIROS COOBRIGADOS.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS. ARTS. 49, § 1º E 59, CAPUT,
DA LEI N. 11.101/2005.
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1. A novação prevista na lei civil é bem diversa daquela
disciplinada na Lei n. 11.101/2005. Se a novação civil
faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do
plano de recuperação traz como regra, ao reverso, a
manutenção das garantias (art. 59, caput, da Lei
n. 11.101/2005), sobretudo as reais, as quais só serão
suprimidas ou substituídas “mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”, por ocasião
da alienação do bem gravado (art. 50, § 1º). Assim, o
plano de recuperação judicial opera uma novação sui
generis e sempre sujeita a uma condição resolutiva, que
é o eventual descumprimento do que ficou acertado no
plano (art. 61, § 2º, da Lei n. 11.101/2005).
2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as
garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer
seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a
manutenção das ações e execuções aforadas em face
de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.
3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49,
§ 1º, da Lei n. 11.101/2005) dissesse respeito apenas ao
interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos
após a concessão definitiva com a homologação judicial.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1326888/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma,
j. 08/04/2014, DJe 05/05/2014, grifo nosso)

3 A alienação fiduciária em garantia no ordenamento
jurídico brasileiro
O sistema jurídico tem um número significativo de normas
tratando da alienação fiduciária em garantia. A primeira a tratar
do instituto foi a Lei 4.728/65, que instituiu a alienação fiduciária
em garantia no âmbito do mercado financeiro e de capitais, posteriormente modificada e complementada pelo Decreto-Lei 911/69,
que estabeleceu normas sobre o processo de alienação fiduciária.
A alienação fiduciária inicia-se recaindo sobre bens móveis no
mercado financeiro e de capitais. Posteriormente, sua utilização foi
estendida a objetos como ações e debêntures (por meio do artigo
40 da Lei 6.404/76), bens imóveis (pela Lei 9.514/97), bens móveis
fungíveis (nos termos da extinta Medida Provisória 2160-25/01) e
bens móveis infungíveis (previstos no Código Civil - Lei 10.406/02,
artigos 1.361 a 1.368-A). Significativas modificações foram
introduzidas pela Lei 10.931/04, a qual dispõe sobre patrimônio de
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afetação, incorporações imobiliárias, Cédula de Crédito Bancário,
entre outras matérias, e fecha o atual panorama legal existente sobre o instituto.
Em resumo, temos o seguinte regime jurídico aplicável, conforme o caso: (i) Lei 4.728/65 e Decreto-Lei 911/69 para alienação
fiduciária de bens móveis (fungíveis e infungíveis) quando o credor fiduciário é instituição financeira; (ii) Código Civil para alienação fiduciária de bens móveis (infungíveis) quando o credor
fiduciário é pessoa física ou jurídica (que não instituição financeira); e (iii) Lei 9.514/97 para alienação fiduciária de bens imóveis.
Duas questões assumem relevo, uma relativa ao sujeito (legitimidade para pactuação da alienação fiduciária) e outra relativa
ao objeto da alienação fiduciária.
Em relação ao objeto, com a extinção da Medida Provisória
2160-25/01 e superveniência do Código Civil regulando as hipóteses de alienação fiduciária de bens móveis infungíveis, houve quem
sustentasse que a alienação fiduciária de bens móveis fungíveis não
seria mais possível. A vencer essa tese, em primeiro lugar haveria de
se excepcionar o espectro de pessoas que não poderiam fazer a
alienação fiduciária, na medida em que as instituições financeiras
continuariam autorizadas a tanto, por meio da Lei 4.728/65 e Decreto-Lei 911/69, não derrogados pela revogação da Medida Provisória 2160-25/01 (trata-se de direito privado, o que não está expressamente proibido segue permitido) ou pela publicação de
normas gerais no Código Civil, diante da remanescência das normas em face dela consideradas especiais.
Ainda que avançássemos em tal entendimento, é de se supor
que não haveria lógica razoável em se estabelecer tal limitação,
pois poderia ser facilmente elidida por dois mecanismos: ou pela
contratação de negócio fiduciário pela modalidade de cessão, combinada com depósito irregular, ou pela “infungibilização” da coisa móvel fungível. Essa possibilidade ficou expressamente consignada nos votos do relator por ocasião do julgamento do Recurso
Especial 1101375, de 04/06/2013, in verbis:
4. De início, no tocante ao objeto da alienação
fiduciária, penso ser interessante a distinção entre bens
fungíveis e infungíveis, de modo a evitar eventual dúvida quanto ao enquadramento do caso concreto na
respectiva lei de regência.
Como se sabe, bens fungíveis são aqueles que podem
ser substituídos por outros do mesmo gênero, qualidade e quantidade; enquanto os bens infungíveis são
aqueles insuscetíveis de substituição, dada sua
individuação e especificidade.
Notadamente, a infungibilidade - diversamente da
fungibilidade - pode ser objeto de convenção das par-
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tes, que podem, assim, individualizar o bem por ocasião
da celebração do contrato de compra e venda - quer
pela exteriorização de marcas, sinais ou número de série, quer por alguma outra forma vislumbrada pelo credor -, em cujo interesse se dá a medida.
Em outras palavras, a infungibilidade de um bem é fruto de sua individuação.
Nesse sentido, Sílvio de Salvo Venosa:
“A vontade das partes não pode tornar fungíveis coisas
infungíveis, por faltar praticidade material. No entanto, a infungibilidade pode resultar de acordo de vontades ou das condições especiais da coisa, à qual, sendo
fungível por natureza, se poderá atribuir o caráter de
infungível.
[...]
A fungibilidade é qualidade da própria coisa. Haverá
situações em que apenas o caso concreto poderá classificar o objeto. Uma garrafa de vinho raro, de determinada vindima, da qual restam pouquíssimos
exemplares, será infungível, enquanto o vinho, de
maneira geral, é fungível. (VENOSA, Sílvio de Salvo.
Código Civil Interpretado”. São Paulo: Editora Atlas,
2010, p. 95)
Assim, no caso concreto, a afetação de geladeira, aparelho de TV e fogão a gás - indicados como bens objeto
do contrato de compra e venda/alienação fiduciária celebrado entre as partes (fl. 35) - tem o condão de tornálos bens infungíveis, passíveis de enquadramento, em
linha de princípio, tanto no regime jurídico do Código
Civil quanto no do Decreto-Lei n. 911/1969.
(REsp 1101375/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04/06/2013, DJe 01/07/2013, p. 9-10 do acórdão)

Já em relação ao sujeito, a polêmica é menor. Qualquer pessoa pode contratar alienação fiduciária, mas só as instituições financeiras podem utilizar o procedimento de busca e apreensão de
que trata o Decreto-Lei 911/69. É o que decidiu o Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do mencionado Recurso Especial 1101375,
cuja ementa é a seguinte:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA CELEBRADA ENTRE PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. REGIME JURÍDICO
DO CÓDIGO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL PREVISTA NO DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM.
1. Há regime jurídico dúplice a disciplinar a propriedade
fiduciária de bens móveis: (i) o preconizado pelo Código
Civil (arts. 1.361 a 1.368), que se refere a bens móveis
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infungíveis, quando o credor fiduciário for pessoa natural ou jurídica; e (ii) o estabelecido no art. 66-B da Lei
n. 4.728/1965 (acrescentado pela Lei n. 10.931/2004) e
no Decreto-Lei n. 911/1969, relativo a bens móveis
fungíveis e infungíveis, quando o credor fiduciário for
instituição financeira.
2. A medida de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969 consubstancia processo autônomo,
de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere e específico com vistas à concessão de
maiores garantias aos credores, estimulando, assim, o
crédito e o fortalecimento do mercado produtivo.
3. O art. 8º-A do referido Decreto, incluído pela Lei n.
10.931/2004, determina que tal procedimento judicial
especial aplique-se exclusivamente às seguintes hipóteses: (i) operações do mercado financeiro e de capitais; e (ii) garantia de débitos fiscais ou previdenciários.
Em outras palavras, é vedada a utilização do rito processual da busca e apreensão, tal qual disciplinado pelo
Decreto-Lei n. 911/1969, ao credor fiduciário que não
revista a condição de instituição financeira lato sensu
ou de pessoa jurídica de direito público titular de créditos fiscais e previdenciários.
4. No caso concreto, verifica-se do instrumento
contratual (fl. 12) a inexistência de entidade financeira como agente financiador. Outrossim, a recorrente
intentou a presente demanda em nome próprio pleiteando direito próprio, o que aponta inequivocamente para a sua ilegitimidade ativa para o aforamento
da demanda de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/1969.
5. Recurso especial não provido.
(REsp 1101375/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma,
j. 04/06/2013, DJe 01/07/2013, grifo nosso).

Diferentemente do que uma leitura açodada pode sugerir,
qualquer pessoa pode contratar a garantia da alienação fiduciária,
e não somente as instituições financeiras. O que diferirá é o regime
jurídico aplicável, permanecendo a restrição na utilização do procedimento de busca e apreensão (este, sim, prerrogativa exclusiva
das instituições financeiras). Essas questões foram magistralmente
abordadas nos itens 5 e 7 do voto do relator no julgamento do
REsp 1101375/RS, razão pela qual permitimo-nos sumariar o teor
das digressões, dada a análise histórica e amplas referências doutrinárias dos excertos (os grifos e destaques são do original):
5. No que tange à legitimidade para pactuação da
alienação fiduciária, verifica-se que, na gênese do instituto, predominava o entendimento de que apenas as
instituições financeiras eram autorizadas a receber a
propriedade fiduciária de bens móveis corpóreos como
garantia, sob o fundamento de que sua introdução no
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direito pátrio deu-se por meio de lei especial
disciplinadora do mercado de capitais (Lei n. 4.728/1965).
O Decreto-Lei n. 911/1969 alterou a redação do art. 66
da referida lei e também instituiu a tutela jurisdicional
atinente às relações intersubjetivas decorrentes da criação do novel negócio jurídico, mormente ante o objetivo constante da exposição de motivos, qual seja: “dar
maiores garantias às operações feitas pelas financeiras, assegurando o andamento rápido dos processos,
sem prejuízo da defesa, em ação própria, dos legítimos
interesses dos devedores”.

Neste ponto, invoca-se doutrina de Moreira Alves4, Cristiano Chaves de Farias5, Márcio Calil de Assumpção6 e precedente jurisprudencial
anterior7 alinhados à tese, seguindo em seu raciocínio:
4

O Decreto-Lei 911/1969, “ao disciplinar a ação de busca e apreensão, restringiu de tal forma a defesa do réu que tornou evidente a inaplicabilidade
do instituto nas relações entre particulares”, uma vez que tais medidas
coibitivas do direito de defesa quebraram “[...] o equilíbrio entre os interesses do credor e do devedor, dando-se tal prevalência àquele que, para não se
chegar à iniqüidade, facilitando-se, inclusive, a usura, é mister se interprete
restritivamente o termo credor utilizado genericamente, no referido Decreto-lei” (ALVES, 1973, p. 101-102).
Sobre o credor fiduciário, “[...] tratava-se da pessoa jurídica concedente do
empréstimo, sendo esta instituição financeira também conhecida como
credor, adquirente ou possuidor indireto. Invariavelmente, na forma de sociedade anônima, privada ou de economia mista, autorizada pelo Banco Central, ou administradoras de consórcios regularmente constituídas (FARIAS,
2009, p. 381).
Exatamente pelos contornos céleres e eficientes do Decreto-Lei nº 911/69, e
diante do entendimento pretoriano no sentido de que a alienação fiduciária
poderia gerar desigualdades entre credores e devedores, se aplicada a quaisquer pessoas físicas e/ou jurídicas indiscriminadamente, acabou por ficar essa
garantia restringida no âmbito do mercado financeiro e de capitais, mercado
esse submetido à fiscalização do Poder Público (ASSUMPÇÃO, 2006, p. 163).
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA
DO S.T.F. NO SENTIDO DE QUE SOMENTE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E
OS CONSÓRCIOS AUTORIZADOS DE AUTOMOVEIS É QUE PODEM UTILIZARSE DO INSTITUTO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ADMITE A
DOUTRINA QUE AS ENTIDADES ESTATAIS OU PARA-ESTATAIS SÃO IGUALMENTE LEGITIMADAS PARA RECEBER TAL TIPO DE GARANTIA, COMO RESULTA DO ART. 5. DO DECRETO-LEI N. 911-69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (RE 111219, Relator: Min. ALDIR PASSARINHO, 2ª Turma, j. em 10/12/
1987, DJ 18/03/1988 PP-05571 EMENT VOL-01494-03 PP-00532).“A legitimidade da utilização da alienação fiduciária pelos consórcios advém
de imposição normativa constante do art. 7 da Lei n. 5.768/71, e dos desdobramentos que se lhe seguiram (D.79.951, art. 40 - redação dada pelo D.
72.411/73; instruções normativas n. 31, de 21.08.72 e 55, de 13.09.72, da
Secretaria da Receita Federal e Portaria n. 446 do Ministro da Fazenda). A
garantia real (propriedade fiduciária) decorrente da alienação fiduciária em

5

6

7
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Seguindo a mesma lógica, verifica-se a existência de legislação especial autorizando a pactuação da propriedade fiduciária em outros casos específicos, tais como: o
Decreto n. 62.789/1968, franqueando a contratação da
alienação fiduciária em garantia do pagamento de débitos perante a previdência social; a Lei n. 6.729/1979,
permitindo sua utilização pelos consórcios; e a Lei
n. 8.929/1994, admitindo a garantia fiduciária das obrigações oriundas de Cédula de Produto Rural.
Dessarte, até a edição do novo Código Civil, somente
as instituições financeiras - em sentido amplo - e as
entidades estatais e paraestatais estavam legitimadas à celebração de contrato de alienação fiduciária,
sendo certo que apenas as operações previstas especificamente em lei poderiam ser garantidas pela propriedade fiduciária.
Isso porque, consoante cediço, os direitos reais somente podem ser criados por lei, jamais pela vontade das
partes.
O Código Civil de 2002 estendeu o campo material de
aplicação dessa garantia real às pessoas jurídicas e naturais indistintamente, uma vez que não impôs nenhuma
restrição à pessoa do credor, consoante se dessume da
leitura atenta dos arts. 1.361 a 1.368.

Segue-se novamente o amparo da interpretação doutrinária
a respeito do quanto dito, na lição de Cristiano Chaves de Farias8
e Cezar Peluso9, para o endereçamento da conclusão:
7. Alfim, cabe-nos examinar a questão relativa à legitimidade ativa ad causam para a demanda que visa à busca e apreensão decorrente do contrato de alienação
fiduciária.

8

9

garantia pode ser utilizada nas operações de consórcio, que se situam no
terreno do sistema financeiro nacional, e que se realizam sob fiscalização do
Poder Público, da mesma forma como ocorre com as operações celebradas
pelas financeiras em sentido estrito” (RE 92736, Relator: Min. Thompson
Flores, 1ª Turma, j. em 24/06/1980, DJ 12/08/1980 PP-05789 EMENT VOL01178-03 PP-01098).
“[...] o art. 1.361 do Código Civil não explicita a natureza do credor em favor
do qual o devedor transfere o bem, possibilitando-se, agora, a universalização
do modelo do negócio fiduciário, pela extensão da posição de credor às
pessoas naturais” (FARIAS, 2009, p. 381).
“Antes da vigência do Código Civil de 2002, grassava na doutrina séria divergência sobre a possibilidade de pessoas jurídicas - ou naturais – que não
instituições financeiras, pudessem figurar como credoras fiduciárias. A tendência majoritária era no sentido de reservar o instituto somente às instituições financeiras e entidades equiparadas, como consórcios [...]. Agora não
mais. Abre o Código Civil a possibilidade de qualquer credor, pessoa jurídica
ou natural, usar a propriedade fiduciária para garantir o adimplemento de
obrigações” (PELUSO, 2007, p. 1404).
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A medida de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei
n. 911/1969 não se confunde com a cautelar contemplada no Código de Processo Civil, não apenas por ter o escopo exclusivo de apreender o bem objeto do contrato,
como também por não prescindir de justificação prévia,
carecendo tão somente da comprovação da mora do
devedor para obtenção da liminar.
É processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição
sumária, que ostenta rito célere e específico - desviandose do procedimento ordinário, mormente quanto à defesa, antecipação de tutela, prazos e momento de realização da citação -, com vistas a conceder maiores garantias aos credores, estimulando, assim, o crédito e o fortalecimento do mercado produtivo.
Nada obstante, o art. 8º-A, incluído pela Lei n. 10.931/
2004, determina que o aludido procedimento judicial
aplique-se exclusivamente às seguintes hipóteses:
(i) operações do mercado financeiro e de capitais; e
(ii) garantia de débitos ficais ou previdenciários.
Confira-se:
Art. 8º-A. O procedimento judicial disposto neste Decreto-Lei aplica-se exclusivamente às hipóteses da Seção XIV da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, ou
quando o ônus da propriedade fiduciária tiver sido constituído para fins de garantia de débito fiscal ou
previdenciário.
Nessa esteira, por disposição expressa da lei, é vedada a
utilização do rito processual da busca e apreensão, tal
qual disciplinado pelo Decreto-Lei n. 911/1969, ao credor
fiduciário que não revista a condição de instituição financeira ou de pessoa jurídica de direito público titular de
créditos fiscais e previdenciários.
(REsp 1101375/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 04/06/2013, DJe 01/07/2013, p. 10-15 do acórdão).

Por fim, serve de fundamento à interpretação ora aventada a
doutrina de Melhim Namem Chalhub10, Márcio Calil de Assumpção11
e Gustavo Tepedino.12
10
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“As principais ações a que está legitimado o credor no contrato de alienação
fiduciária de bens móveis são as de busca e apreensão, possessória, de depósito
e de execução.
Até o advento da Lei 10.931/2004 a realização da garantia decorrente do
contrato de alienação fiduciária se fazia quase que exclusivamente por meio
da busca e apreensão do bem, executada mediante ação regulamentada
pelo Decreto-lei nº 911/69. O procedimento é célere e possibilita a apreensão do bem liminarmente, embora assegurando ao devedor o direito de
purgar a mora.
De acordo com a legislação anterior ao Código Civil, só eram legitimadas para
receber a propriedade fiduciária em garantia de bens corpóreos as instituições
financeiras e outras pessoas jurídicas a que a lei viesse a reconhecer legitimidade. O novo Código Civil, entretanto, ao tratar da propriedade fiduciária de bens
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móveis, retirou essa restrição, possibilitando a contratação da alienação fiduciária
para garantia de quaisquer obrigações (arts. 1.361 a 1.368).
A despeito do alargamento do campo de aplicação dessa garantia, o legislador
resolveu restringir a legitimidade para o procedimento especial regulamentado pelo Decreto-lei nº 911/69 às pessoas jurídicas de direito público e àquelas
submetidas diretamente à fiscalização e ao controle do Estado, somente admitindo essa ação de busca e apreensão quando a garantia tiver por objeto créditos fiscais, previdenciários e os constituídos no âmbito do mercado financeiro e
de capitais (art. 8º A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pelo art. 56 da Lei
10.931/2004).
Para marcar a distinção entre essas duas modalidades de contrato de alienação
fiduciária, Paulo Restiffe Neto cunhou expressões próprias de identificação,
denominando paritária a alienação fiduciária regulamentada pelo Código Civil,
porque essa espécie, em princípio, é contratada entre iguais, havendo
presumivelmente equiparação econômica e técnica entre as partes, e
mercadológica a alienação fiduciária de que trata o Decreto-lei nº 911/69, porque esta espécie se caracteriza pela não-equiparação entre as partes, havendo,
ao contrário, desigualdade entre elas, seja do ponto de vista econômico ou
técnico, situação que, pela vulnerabilidade em que se encontraria o devedor,
configuraria uma relação de consumo.
Assim, na alienação fiduciária de bens móveis corpóreos, haverá procedimentos
próprios para tutela judicial dos direitos do credor, conforme seja ela contratada no âmbito mercadológico ou paritário , isto é:
a) ação de busca e apreensão regulada pelo Decreto-lei 911/69, com a redação
dada pela Lei 10.931/2004, para a qual somente estão legitimados o fisco, a
previdência e as entidades que operam no mercado financeiro e de capitais, e
b) ação de reintegração de posse ou ação reivindicatória ou, ainda, ação de
depósito, para a qual estão legitimadas todas as demais pessoas, naturais ou
jurídicas, que sejam titulares de propriedade fiduciária de bens móveis em garantia” (CHALHUB, 2006, p. 218-219).
“[...] a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (‘Novo Código Civil’), estendeu às
relações jurídicas entre quaisquer pessoas físicas e jurídicas, independentemente de sua atividade profissional, a possibilidade de constituição de propriedade
fiduciária (com escopo de garantia), restringido apenas seu objeto que, diferentemente do previsto para o Mercado de Capitais, deverá, nas relações entre
particulares, ficar centrado em bens móveis infungíveis (Código Civil, arts. 1.361
a 1.368).
Todavia, as disposições do Decreto-lei nº 911/1969, em especial no tocante à
célere e eficaz AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, permanecem restritas às instituições financeiras e ao fisco, remanescendo para a alienação fiduciária de que
trata o Código Civil a via processual da ação reivindicatória (em nossa opinião),
e, para a doutrina, também a via possessória, a serem percorridas pelo credor
fiduciário que, desta feita, se submeterá ao procedimento comum ordinário na
hipótese de inadimplemento do devedor fiduciante.
Esse entendimento, esposado logo após o advento do Novo Código Civil (vide
art. 2.043 do novo Código), veio a ser confirmado com o advento da Lei nº
10.931/04, que, no mesmo sentido incluiu o art. 8-A no Decreto-lei nº 911/69.
Logo, não apenas por uma questão de hermenêutica, mas agora por disposição
legal, à alienação fiduciária constituída como garantia de outros pactos de natureza civil ou mercantil não se aplica o rito processual especial do Decreto-lei nº
911/69" (ASSUMPÇÃO, 2006, p. 168-169).
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4 Do dissenso doutrinário e do equívoco da fundamentação
do julgado
Orlando Gomes explica sobre o tema que
Sujeitos dessa relação jurídica são o alienante e o
adquirente. Dado que a alienação é fiduciária, costumam
designar-se, respectivamente, fiduciante e fiduciário.
Ocupa a primeira posição quem tem, no negócio de crédito, a condição de creditado, em se tratando de crédito
diretíssimo ao consumidor. No crédito com interveniência,
é esse mesmo consumidor que figura como alienante
quem aparece como fiduciante, muito embora não seja
o sacador da letra de câmbio. A posição de adquirente é
ocupada pela financeira. Trava-se, portanto, o vínculo
entre esses dois sujeitos de direito. [...] Legitimado a alienar fiduciariamente em garantia é unicamente quem
obtém, como consumidor, crédito de uma financeira. A
autorização legal não pode ser generalizada, até porque
se o crédito não for de aceitação e o bem pertencer a
categoria de imóveis, ter-se-á retrovenda, que é figura
distinta (GOMES, 1971, p. 52/54).

Há uma extensa e apropriada crítica de tal interpretação em
Alves (1973, p. 81-88), no capítulo II da obra, que trata dos requisitos subjetivos, objetivos e formais da alienação fiduciária, mais
precisamente no item 2, sobre a capacidade e legitimação das
partes. Tentamos sumariar a contradita:
1) a prevalecer a opinião de Orlando Gomes, não se poderia
aplicar a garantia decorrente da alienação fiduciária sequer a
empréstimos bancários a importador (comerciante ou, principalmente, industrial), operação tida por George Siqueira, um dos
idealizadores do instituto, como uma das justificativas para sua
introdução no sistema jurídico pátrio;
2) a interpretação do termo “devedor” como “quem obtém,
como consumidor, crédito de uma financeira” é restritiva e não
há qualquer demonstração de que esta tenha sido a mens legis;
3) se a retrovenda com escopo de garantia é negócio jurídico
simulado, e não negócio jurídico indireto, não se pode dizer que,
se o crédito não for de aceitação e o bem imóvel, ter-se-á
retrovenda, pois, assim, estará admitido que a retrovenda possa
servir, validamente, como instrumento de garantia;
12
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“No que tange ao DL 911/1969, como observado anteriormente, suas regras
materiais consideram-se derrogadas pelo CC, ao passo que suas regras processuais se aplicam somente às hipóteses de alienação fiduciária em garantia de
dívidas constituídas no mercado financeiro e de débitos fiscais ou previdenciários,
por força do art. 8°-A” (TEPEDINO; BARBOZA; MORAES, 2011, p. 747).
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4) ainda que o crédito não fosse de aceitação, não se poderia confundir a retrovenda com a alienação fiduciária, não somente pela diferença de estrutura dos dois institutos (retrovenda
como cláusula adjeta ao contrato de compra e venda, em que o
vendedor se reserva o direito potestativo de retrato, a ser exercido em determinado prazo e pelo qual recupera a coisa vendida,
mediante restituição de preço e reembolso de certas despesas ao
comprador; nada disso se verificando na alienação fiduciária em
garantia, contrato que serve de título para constituição de garantia real representada pela propriedade fiduciária), assim como porque a retrovenda tem por objeto coisa imóvel e – àquela época –
apenas bens móveis eram suscetíveis de ser alienados
fiduciariamente;
5) o Decreto 62.789, de 30/05/68, anteriormente ao Decretolei 911/69, alterara o art. 186, § 2º do Regulamento Geral da Previdência, estabelecendo expressamente como modalidade de garantia, nos termos da alínea d, a alienação fiduciária em garantia
de bens imóveis (caso em que o credor não era financeira, mas o
Instituto Nacional de Previdência Social, e o devedor era qualquer empresa com débito junto à referida autarquia);
6) se a propriedade fiduciária servisse de garantia apenas às
operações realizadas por financeiras, não haveria como explicar
por que o Decreto-lei 911/69 refere inadimplemento (absoluto) e
mora (inadimplemento relativo). Ora, em contratos celebrados com
financeiras o devedor sempre contrai dívidas pecuniárias, não se
admite inadimplemento (absoluto) propriamente dito, dado que
as obrigações podem ser cumpridas tardiamente (podendo-se falar então em mora), e cita o autor mencionado doutrina de próprio colega contraditado. Se apenas as dívidas pecuniárias podem ser garantidas por propriedade fiduciária, não há caso algum em que opere o inadimplemento absoluto, nem mesmo, como
reconhece o autor contestado, “a hipótese de referir-se a
inadimplência à violação de deveres ínsitos à posição de depositário, que, não sendo contratual, resulta, todavia, de uma ficção
legal”. Isso porque, se o devedor viola obrigações que tem em
virtude da posição de depositário legal da coisa alienada
fiduciariamente, incorre em causa de vencimento antecipado do
débito (o que, por sua vez, conduz ao não pagamento e nova
situação de mora, mas não de inadimplemento absoluto);
7) a interpretação restritiva pretendida para “credor” e “devedor” é impossível juridicamente por implicar que outras situações descritas em lei jamais poderiam ocorrer (cita hipóteses específicas da Lei 4.728/65, Decreto-lei 911/69 e Decreto-lei 413/69); e,
por fim,
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Mas não nos restringimos, apenas, a combater a interpretação restritiva que se pretende dar ao vocábulo
devedor usado no Decreto-lei 911 (e já o era na Lei
4728). Vamos além. Entendemos que se deve interpretar esse termo extensivamente, no sentido de
abranger não somente o devedor, mas também terceiro que se disponha, alienando fiduciariamente coisa
própria, a garantir débito de outrem Essa exegese,
que não distoa, inclusive, da letra mesma do Decretolei 911, não contraria a finalidade da Lei 4728, que
criou a alienação fiduciária em garantia como providência para favorecer o mercado de capitais. Ademais,
não invalida esta interpretação o fato de o Decreto-lei
911, em outras passagens, aludir apenas a devedor,
pois é comum o legislador mencionar somente a hipótese mais correntia, que, no caso, será a de o devedor
ser o alienante. Enfim, o art. 28 do Decreto-lei 413, de
9 de janeiro de 1969, referindo-se aos bens vinculados
à cédula de crédito industrial por força de penhor
cedular, hipoteca cedular ou alienação fiduciária, admite expressamente que esses bens sejam de terceiro.
Com efeito, no capítulo “Das Garantias da Cédula de
Crédito Industrial”, logo após os dispositivos que regulam o penhor cedular, a hipoteca cedular e a alienação
fiduciária, encontra-se, como dispositivo final, o citado
art. 28 que reza, no caput, sem qualquer restrição: ‘Os
bens vinculados à cédula de crédito industrial continuam na posse imediata do emitente ou do Terceiro
Prestante da Garantia Real, que responderá por sua
guarda e conservação como fiel depositário, seja pessoa física ou jurídica. Cuidando-se de garantia constituída por terceiro, este e o emitente da cédula responderão solidariamente pela guarda e conservação dos
bens gravados’ (grifos em negrito e sublinhado nossos;
itálicos do autor).

Aparentemente, a discussão rendeu frutos, na medida em que
Alves (1979, p. 69) expressamente refere que Gomes não mantém
sua interpretação rigidamente restritiva na mais recente edição
de sua obra (GOMES, 1976, p. 55-56), a qual recuperamos:
Legitimado a alienar fiduciariamente em garantia é unicamente quem obtém, como consumidor, crédito de uma
financeira. A autorização legal não pode ser generalizada, até porque se o crédito não for de aceitação e o
bem pertencer a categoria de imóveis, ter-se-á
retrovenda, que é figura distinta (v. supra, n. 27) embora o pacto atue com um fim de garantia por uma via
que não tem reflexos jurídicos próprios (Carlota Ferrara) [alteração destacada].

E foi mais adiante:
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É verdade que leis especiais autorizaram outros devedores a realizarem o negócio de alienação fiduciária em
garantia. [...] [cita então os já mencionados casos do
Decreto 62.789/68 e Decreto 413/69] A extensão de tal
garantia a outras dívidas, que não são contraídas com
as sociedades de crédito, financiamento e investimentos, mas já existem ou decorrem de financiamento industrial, prova que não foi instituída para ser usada por
qualquer devedor, tanto assim que, para aceitá-la, fora
do quadro do mercado de capitais, foi preciso autorizála em expressa referência. Nos dois casos é manifesta a
impropriedade da extensão em face do esquema legal
de garantia, não da figura em si. São exceções que não
destroem o princípio determinante da interpretação
restritiva a se dar ao vocábulo devedor. Não é toda pessoa-devedora que pode garantir dívida mediante alienação fiduciária, senão somente quem esteja em situações que a consente ou celebre contrato a que possa ser
adjetivada em prescrição legal. De resto o problema da
legitimação do devedor-alienante tem solução dependente da orientação que se tome relativamente à sua
admissibilidade fora do âmbito da lei do mercado de
capitais (grifos nossos).

Ou seja: mesmo no entendimento de Gomes, não nos parece
inviável cogitar da viabilidade da alienação fiduciária em garantia por pessoa que não o devedor (por excepcional que fosse),
contanto que houvesse previsão legal específica (o que não existia àquele tempo, mas atualmente há).

5 Crítica da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema
Dois são os precedentes jurisprudenciais a respeito do tema
no Superior Tribunal de Justiça: o Recurso Especial 138421 – RJ e
o citado Recurso Especial 866300 – BA. O primeiro deles, de 1997,
restou assim ementado:
Alienação fiduciária. Bem do avalista.
- O bem alienado fiduciariamente, que a jurisprudência
deste Tribunal admite já integrar o patrimônio do devedor (Súmula 28), deve ser do devedor, e não do avalista,
terceiro interveniente.
- Art. 66 da Lei 4.728/1965.
Recurso conhecido e provido.
(REsp 138421/RJ, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 10/11/1997, DJ 09/02/1998, p. 23)

O equívoco inicial do julgado é o de abordar o tema por
pretensa violação à Súmula 28 do STJ (se bem já pertencente ao
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patrimônio do alienante pode ser ou não objeto de alienação
fiduciária)13 e não analisar a questão sob a óptica de quem possa
ser alienante fiduciário (se apenas o mutuário ou igualmente terceiro). O próprio relatório refere o cerne correto da questão, mediante transcrição da ementa do acórdão recorrido da 5ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, in verbis:
Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Nada obsta seja
a garantia prestada através de bem que integra o
patrimônio de terceiro. Tampouco se direciona a alienação fiduciária apenas a financiamento para aquisição
de bens duráveis. (p. 74)

Segue a fundamentação do acórdão proferido no julgamento do recurso especial referindo que:
Essa tese [da Súmula 28] tem por pressuposto seja o
bem de propriedade do devedor, e não de terceiros. Os
terceiros podem ser garantes, mas não alienantes
fiduciários, pois essa posição só pode ser exercida pelo
devedor [1]. Se o terceiro interveniente, que é avalista
da devedora, aliena bem seu e assume a condição de
depositário, ele já não é mais o garante, é o próprio
alienante do bem [2]. Mas como ele pode alienar, se não
é o devedor beneficiário do financiamento? [3] O contrato em causa desvirtuou [4] a natureza da alienação
fiduciária em garantia, assim como descrita no art. 66,
caput, da Lei 4728/65, onde o alienante é o devedor [5]:
[...].

E transcreve-se o artigo.14
Em relação às anotações internas à citação, como contraponto
ao argumento apresentado, cumpre considerar que:
- ponto 1: parte-se de uma premissa (falsa), que se infere
como conclusão (petição de princípio), de que terceiro não pode
ser alienante, apenas o devedor. Essa tese é reconhecidamente
inaplicável nos casos da alienação fiduciária de garantia de bens
móveis (Decreto 911/69), como já se reconhecia anteriormente
no REsp 16.242-0 SP, da 4ª Turma do Superior Tribunal de Justi13

14
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Súmula 28 do Superior Tribunal de Justiça. “O contrato de alienação fiduciária
em garantia pode ter por objeto bem que já integrava o patrimônio do
devedor” (2ª Seção, julgado em 25/09/91, DJ 08/10/91).
Lei 4.728/65, art. 66. “A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e
encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal. (Redação dada
pelo Decreto nº 911, de 1º.10.1969).”

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA PRESTADA POR TERCEIRO

ça, em que foi relator o Min. Sálvio de Figueiredo, julgado em
31/08/1992:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ALIENANTE E
MUTUÁRIO. EXEGESE DOS ARTS. 2º, PARAGRAFO 2º, E
3. DO DL N. 911/69.
I – No mútuo garantido por alienação fiduciária, o mutuário nem sempre é o alienante depositário. Em casos
tais, impõe-se ao credor, que deseja ajuizar ação de busca e apreensão, a comprovação da mora também em
relação ao garante.
II - O vocábulo “devedor” empregado no DL 911/69 deve
ser interpretado extensivamente no sentido de abranger o terceiro que se disponha, alienando fiduciariamente
coisa própria, a garantir débito de outrem.
III - O escopo da lei, ao exigir a comprovação documental
da mora para o aforamento da ação de busca e apreensão, é essencialmente prevenir que o alienante venha a
ser surpreendido com a subtração repentina dos bens
dados em garantia sem, antes, inequivocamente
cientificado, ter oportunidade de, desejando, saldar a
dívida garantida e, assim, retomar-lhes a propriedade.
(REsp 16242/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
4ª Turma, j. 31/08/1992, DJ 21/09/1992, p. 15695)

- ponto 2: outro argumento falacioso, de que terceiro que aliena e figura como depositário deixa de ser garante (a garantia
não atua como contraprestação: trata-se de uma relação juridicamente autônoma e acessória em relação ao mútuo com o devedor):
La differenza fra contraprestazione e garanzia specifica
risiede nel fatto che la garanzia specifica non è il
corrispettivo di uma prestazione (controprestazione):
non è qualcosa di intrínseco al rapporto obbligatorio,
ma um mezzo estrinseco e accessorio di realizzazione
del credito, che opera, soltanto quando la prestazione
(in ipotese: unica) non sia adempiuta”. Ou, em tradução
livre: “A diferença entre contraprestação e garantia
específica reside no fato de que a garantia não é o correspondente de uma prestação (contraprestação): não
é algo de intrínseco à relação obrigatória, mas um meio
extrínseco e acessório de realização do crédito, que opera apenas quando a prestação (e exclusivamente nesta
hipótese) não é adimplida (MESSINEO, 1966, p. 446 apud
SALOMÃO NETO, 2011, p. 522).

- ponto 3: o proprietário dispõe da coisa conforme lhe convenha, tanto pode vender, como dar em garantia (sendo a alienação fiduciária um negócio jurídico sob condição resolutiva, fi-
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cam ao garantidor os benefícios da posse precária e da ulterior
restituição do bem ao seu domínio);
- ponto 4: pretenso “desvirtuamento” da alienação fiduciária.
Historicamente a alienação fiduciária tem sido utilizada como meio
de estimular o aporte de crédito a setores com déficit de investimentos específicos, pela ausência de garantias efetivas ao investidor com relação à segurança e rapidez na recuperação do capital
investido. Nesse sentido, a instituição da alienação fiduciária em
garantia de bem imóvel por meio da Lei 9.514/97, gerida no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, como meio de incrementar
investimentos e auxiliar na resolução do problema do déficit de
habitação;
- ponto 5: interpretação da partícula “ou” no caput do art.
66 da Lei 4.728/65 como denotativa de identidade excludente
entre as posições de alienante e devedor (e não, como igualmente possível, de se tratar de hipótese de alternatividade de sujeitos
distintos).
O excerto acima reproduzido e comentado foi expressamente citado no voto do relator e adotado como razão de decidir no
outro julgado do Superior Tribunal de Justiça, de 2009, assim
ementado:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONTRATO DE
MÚTUO. ADITAMENTOS POSTERIORES SEM A INTERVENÇÃO DA GARANTIDORA.
1. A alienação fiduciária caracteriza-se pela onerosidade,
uma vez que que [sic]15 o contrato proporcionado [sic]
instrumento creditício ao alienante e assecuratório ao
adquirente. Logo, inexistindo a indispensável
onerosidade no negócio jurídico entabulado entre as
partes (banco e garante), outro não poderia ser o entendimento que não o do desvirtuamento da alienação
fiduciária.
3. [sic] Rever a decisão recorrida em relação à natureza
da garantia prestada importaria necessariamente no
reexame de provas e na interpretação contratual, o que
é defeso nesta fase recursal, incidindo o óbice contido
nos enunciados sumulares 5 e 7 desta Corte Superior.
4. Ademais, ocorrendo novação contratual, como no caso
dos autos, extingue-se a garantia firmada em relação
ao contrato original.
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp 866300/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15/10/2009, DJe 16/11/2009)
15
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Curiosamente, o voto do relator começa reconhecendo a tese
de fundo do presente artigo:
Pela análise acurada do disposto no artigo 66 da Lei
nº 4.728/65, que disciplina o mercado de capitais e estabelece medidas para o seu desenvolvimento, seja de
sua redação originária, como também da atual 16,
conferida pelas alterações introduzidas pela Lei 10.931
de 2004, nota-se que, de fato, não consta nenhuma proibição no sentido de que terceiro interveniente (garantidor) dê em alienação fiduciária bem de sua propriedade (grifo nosso).

No caso concreto, e talvez precisamente este ponto tenha sido
esquecido quando da formação do acórdão em seu item 2, o fundamento central para o julgamento não diz com a alienação

16

Lei 4728, art. 66-B. “O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito
do mercado financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos
fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei
nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula
penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as demais comissões e
encargos.
§ 1º Se a coisa objeto de propriedade fiduciária não se identifica por números, marcas e sinais no contrato de alienação fiduciária, cabe ao proprietário
fiduciário o ônus da prova, contra terceiros, da identificação dos bens do seu
domínio que se encontram em poder do devedor.
§ 2º O devedor que alienar, ou der em garantia a terceiros, coisa que já
alienara fiduciariamente em garantia, ficará sujeito à pena prevista no art.
171, § 2º, I, do Código Penal.
§ 3º É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária
de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses
em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem
objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do
crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da
obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento
do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da
operação realizada.
§ 4º No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre
títulos de crédito aplica-se, também, o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei nº
9.514, de 20 de novembro de 1997.
§ 5º Aplicam-se à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata esta
Lei os arts. 1.421, 1.425, 1.426, 1.435 e 1.436 da Lei nº 10.406, de 10 de
janeiro de 2002.
§ 6º Não se aplica à alienação fiduciária e à cessão fiduciária de que trata
esta Lei o disposto no art. 644 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
(Redação dada pela Lei 10.931/04)”
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fiduciária, mas antes com a falta de comparecimento do garantidor aos instrumentos posteriormente assinados, de que resultaram obrigações pelas quais ele não responde, nos termos da Súmula
214 do Superior Tribunal de Justiça, aplicada por analogia ao caso
em comento. Senão vejamos:
3. Com efeito, depreende-se do acórdão recorrido que:
‘Em 10/12/2006, portanto, antes do término do lapso temporal previsto no contrato primitivo, Banco e Jaime Silvério
novaram a dívida, através de um contrato denominado
de ‘Refinanciamento de Créditos’, nº 221119-25 (fls. 60),
cuja confissão extinguiu a obrigação anterior e criou uma
nova, correspondente a R$ 17.068,00 (dezessete mil e
sessenta e oito reais), onde a Recorrida ratificou o compromisso de garantidora das obrigações do confitente
(fls. 63).
Posteriormente a esse novo contrato, o Banco e Jaime
Silvério realizaram diversas renegociações, mediante
aditamentos dos quais efetivamente a Apelada não
participou (fls. 9 a 16)’
O aval é a garantia de pagamento de um título de crédito dada por terceiro (avalista), pessoa física ou jurídica, ao emitente devedor ou endossante (avalizado).
A fiança, por outro lado, é a garantia pessoal dada pelo
fiador (quem afiançou) e que se responsabiliza em nome
do afiançado (o abonado). Assim, o fiador é pessoa física
ou jurídica que se obriga pelo afiançado (devedor), assumindo, total ou parcialmente, obrigação pecuniária contraída e não paga pelo afiançado, com base em contrato.
Por ser contrato benéfico, não admite interpretação
extensiva. Nessa espécie de negócio, o garantidor obriga-se, gratuitamente, por dívida alheia e somente pode
ser demandado na proporção assumida. Nesse contexto foi assentado o entendimento consolidado no Enunciado 214 da nossa Súmula: ‘O fiador na locação não
responde por obrigações resultantes de aditamento ao
qual não anuiu.’
Assim, tendo em vista que a instituição financeira aceitou a alienação fiduciária em garantia, conferida por
terceiro, sem qualquer contraprestação, o Tribunal de
origem entendeu que não poderia haver alienação
fiduciária de bem do garante, considerando haver, na
realidade, uma garantia pela obrigação pecuniária contraída e não paga pelo devedor, não tendo o garantidor
anuído com as modificações contratuais.

E, mais adiante:
6. Ademais, é cediço que, em casos como o dos autos,
em que ocorreu novação contratual, extingue-se a garantia firmada em relação ao contrato original, ou seja,
exonera-se o garantidor.
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Nesses termos explica Pontes de Miranda:
‘Há, porém, o problema da fiança ou de outra garantia.
Não se pode responder, em geral, que não há novação:
pode haver, nem que não haja eficácia sobre a fiança,
ou que haja sempre. Tem-se de indagar se a fiança foi
só até a quantia x, o que se há de entender sempre que
o negócio jurídico da fiança referiu a quantia do aluguel, ou de outra prestação. Não se pode, em tal espécie, interpretar que o fiador se obrigou pelos aluguéis
do contrato, ou pelas obrigações do contrato ou outras
que resultem de alterações.
[...]
De regra, quando se substitui uma figura jurídica a outra, o contrato é novativo (em vez de compra e venda,
doação; em vez de doação, aluguel; em vez de locação,
compra e venda). Os privilégios e as garantias reais extinguem-se, segundo regra jurídica dispositiva, que é a
do art. 1.003. Exonera-se o fiador’. (MIRANDA, Pontes.
Tratado de Direito Privado. v. 25 Editor Borsoi: Rio de
Janeiro, 1959, p. 74-75)

Toda essa relevante argumentação, elemento central e
norteador do decisório em análise, ficou reduzida a uma frase do
caput (aditamentos posteriores sem a intervenção da garantidora) e ao item 4 da ementa (ocorrendo novação contratual, como
no caso dos autos, extingue-se a garantia firmada em relação ao
contrato original).
Todo o mais, de modo acidental, perfunctório e secundário,
restou consignado de modo a induzir que tivesse havido análise
exauriente e juízo de mérito sobre o que aparentemente se enuncia
(impossibilidade de prestação de garantia por parte de terceiro através de alienação fiduciária). Colaciona-se doutrina inaplicável ao
caso, porquanto não se trata de alienação fiduciária como negócio
jurídico principal, mas de relação acessória de garantia, consoante já
referido em comentário ao REsp 138421/RJ (ponto 2 do item 5 retro).
Pelo mesmo motivo, igualmente equivocadas as referências à
onerosidade como condição sine qua non da alienação fiduciária
(circunstância impositiva quando referida a um negócio jurídico
principal, mas não necessária quando se infirma em relação de
garantia) ao pretenso desvirtuamento do instituto (referido no
item 1 da ementa do REsp 866300/BA) e da utilização desnaturada
de sua função social17 (o uso incorreto desse conceito jurídico
indeterminado é abordado no item seguinte).
17

Reproduzimos o item 5 do voto do relator do REsp 866300/BA, em que se faz
referência ao argumento usado pelo tribunal a quo: “5. Por este motivo, o
Tribunal de origem, fundamentando-se na análise do contrato e das provas
colacionadas aos autos, entendeu que o presente caso constitui uma ‘aliena-

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

101

LUÍS GUSTAVO FRANCO

ARTIGO

6 Da possibilidade de terceiro prestar garantia por meio de
alienação fiduciária
Feita essa análise, voltamos ao ponto inicial do presente artigo, tendo por juridicamente possível a prestação de garantia por
terceiro no regime de alienação fiduciária. A esse respeito, cumpre lembrar que a extinta Medida Provisória 2160-25/01 previa
expressamente a possibilidade de prestação de garantia por terceiro.18
Inicialmente, há de se considerar que o vínculo obrigacional
pode se dividir no dever legal de cumprir espontaneamente a
obrigação, pagando-se o débito, assim como na faculdade e prerrogativa do credor de intervir no patrimônio deste e de terceiros
que tenham voluntariamente garantido o negócio.

18

ção fiduciária desnaturada de sua função social’, motivo pelo qual não poderia o Judiciário chancelar ou compactuar com o procedimento praticado pela
instituição financeira. Confira-se o trecho do acórdão recorrido : «[...] o negócio jurídico firmado entre Recorrente e Recorrido esmoreceria, na medida
em que a esta última não foi oferecido nenhum crédito, senão obrigações.
[...] Logo, inexistindo a indispensável onerosidade no negócio jurídico entabulado entre as partes, outro não pode ser o entendimento que não o do
desvirtuamento da alienação fiduciária, impossibilitando, destarte, o
enquadramento da garante como devedora fiduciante, segundo o exato
sentido do caput do art. 66 da Lei nº 4728/65. [...] Inolvidável, por derradeiro,
que o Judiciário não deve chancelar ou compactuar com tal modalidade de
procedimento praticado pelo apelante, cumprindo identificar esse negócio
sem preocupação com filigramas jurídicos, mas sim com aquilo que ele realmente é: alienação fiduciária desnaturada de sua função social» (fl. 232)”.
“Art. 10. Os bens constitutivos de garantia pignoratícia ou objeto de alienação fiduciária poderão, a critério do credor, permanecer sob a posse direta
do emitente ou do terceiro prestador da garantia, nos termos da cláusula de
constituto possessório, caso em que as partes deverão especificar o local em
que o bem será guardado e conservado até a efetiva liquidação da obrigação garantida.
§ 1º O emitente e, se for o caso, o terceiro prestador da garantia responderão
solidariamente pela guarda e conservação do bem constitutivo da garantia.
§ 2º Quando a garantia for prestada por pessoa jurídica, esta indicará representantes para responder nos termos do § 1º” (grifos nossos).
“Art. 15. O credor poderá exigir a substituição ou o reforço da garantia, em
caso de perda, deterioração ou diminuição de seu valor.
Parágrafo único. O credor notificará por escrito o emitente e, se for o caso,
o terceiro garantidor, para que substituam ou reforcem a garantia no prazo
de quinze dias, sob pena de vencimento antecipado da dívida garantida”
(grifos nossos).
“Art. 20. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o
disposto nesta Medida Provisória, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e
terceiros garantidores” (grifos nossos).
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Igualmente, é de se referir que a natureza jurídica da alienação fiduciária em garantia é de
contrato acessório daquele de que decorre o crédito
que a propriedade fiduciária visa a garantir. Por conseguinte, em virtude do princípio acessorium sequitur
principale, em regra se o contrato principal for nulo,
nula será também a alienação fiduciária; se anulável,
ela será válida até a anulação daquele. É certo, porém
[...] que, se o contrato for celebrado entre credor e terceiro que não o devedor (garantia dada por terceiro),
não guardará ele a mesma dependência que existe entre o contrato principal e a alienação fiduciária em que
os participantes em ambos sejam os mesmos. Com efeito, na hipótese de garantia constituída por terceiro,
poderá subsistir o contrato acessório apesar de o contrato principal estar viciado (ALVES, 1973, p. 77).

Assim, nada impede que terceiro seja o garantidor, com responsabilidade pelo débito, ainda quando não seja o devedor ou
coobrigado. Tal é o que se deduz do artigo 1.427 do Código Civil, por força do disposto na espécie pelo artigo 1.367 do mesmo
diploma:
Art. 1367. Aplica-se à propriedade fiduciária, no que
couber, o disposto nos arts. 1421, 1425, 1426, 1427 e
1436. (redação original)
Art. 1.367. A propriedade fiduciária em garantia de bens
móveis ou imóveis sujeita-se às disposições do Capítulo I
do Título X do Livro III da Parte Especial deste Código e,
no que for específico, à legislação especial pertinente,
não se equiparando, para quaisquer efeitos, à propriedade plena de que trata o art. 1.231. (Redação dada
pela Lei 13043, de 13/11/14).
Art. 1427. Salvo cláusula expressa, o terceiro que presta
garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la, ou reforçá-la, quando, sem culpa sua, se perca,
deteriore ou desvalorize.

Tal entendimento ganha contornos de definitividade com a
Lei 10.931/04, que trata da alienação fiduciária de bens imóveis e
assim dispõe em seu art. 51:
Art. 51. Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as
obrigações em geral também poderão ser garantidas,
inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos
creditórios decorrentes de contratos de alienação de
imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de
venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa
imóvel (grifos nossos).
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Neste sentido, esclarece a doutrina:
Como terceiro interessado especial, o proprietário não
devedor (portanto, não coobrigado) pode intervir no
contrato como garante fiduciante e, ocupando essa especial posição de prestante, que não é de coobrigado,
mas responsável, alienar seu imóvel em garantia
fiduciária de obrigação ou dívida alheia, com responsabilidade própria de direito real limitada ao vínculo do
objeto que alienou, tal qual é praxe na alienação
fiduciária, regida pelo Decreto-lei 413/1969.
[...]
Sendo terceiros os prestantes do ônus real da garantia
fiduciária imobiliária, figurarão estes garantes como
fiduciantes, ou seja, responsáveis, não devedores, isto
é, não coobrigados, mas com qualificação jurídica de interessados sui generis, com direitos próprios, sobretudo
às intimações e à reversão do domínio ao seu patrimônio
de imóvel alienado quando liquidada a dívida por eles
garantida. Por isso, a resolução da propriedade fiduciária
em razão do pagamento da dívida quando feito pelo
próprio devedor, que não seja fiduciante, devolve o domínio pleno ao terceiro prestante daquela garantia real
(RESTIFFE NETO; RESTIFFE, 2009, p. 142-143).

Não se admitisse a possibilidade de terceiro prestar garantia
por meio de alienação fiduciária, teríamos, inclusive, uma situação mais onerosa ao garante, pois, a bem de viabilizar o negócio,
exigir-se-ia dele uma garantia pessoal (e consequente
disponibilização de todo seu patrimônio em garantia) em vez de
restringir os riscos da operação especificamente ao bem fornecido
em garantia real. É dizer: em vez de figurar como simples garante
e terceiro interessado que pode pagar a dívida e que responde
apenas até a medida do valor do objeto dado em garantia, será
alçado à condição de fiador ou avalista e, como tal, coobrigado,
com dever de pagar a dívida alheia, na sua totalidade, respondendo com todo o seu patrimônio.
Outra prova determinante de que a garantia real fiduciária
é plenamente possível de ser prestada por terceiro é o artigo 31
da Lei 9.514/97, que dispõe sobre a sub-rogação no crédito e na
propriedade fiduciária daquele que paga a dívida alheia, in
verbis: “O fiador ou terceiro interessado que pagar a dívida fica
sub-rogado, de pleno direito, no crédito e na propriedade
fiduciária”.
Sobre o ponto, assim se posiciona a doutrina:
Trata-se de sub-rogação legal em pagamento, com
finalidade estrita de reembolso do que o coobrigado
ou terceiro interessado foi instado a pagar de dívida
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pela qual era ou podia ser responsável, no todo ou em
parte (art. 346, III, do CC de 2002), que, por isso, não
tem caráter especulativo; é sem intuito de lucro. É
que quem deve pagar é o devedor (o financiado), que
é sujeito passivo principal da obrigação (reus debendi),
e os eventuais coobrigados ao pagamento; enquanto
quem pode pagar abrange os terceiros interessados
(não coobrigados) na extinção da dívida (art. 304 do
CC de 2002), inclusive e em especial o terceiro
prestante da garantia fiduciária imobiliária, como explicitamente autorizado pelo superveniente art. 51
da Lei 10931/2004 e também implícito na remissão
ao artigo 1427 pelo texto sobre propriedade
fiduciária codificada de coisas móveis, do art. 1367,
ambos do CC de 2002 (terceiro alienante, prestante
de garantia real, no caso, do ônus dominial, mas não
coobrigado na dívida e, por isso, desobrigado do pagamento a qualquer título) (RESTIFFE NETO; RESTIFFE,
2009, p, 138, sublinha nossa).

Estabelecida tal compreensão, é de se notar a necessidade de
cumprimento de certos requisitos operacionais para regularidade
da operação, mormente em caso de inadimplemento e necessidade de excussão.
Como existe a legítima expectativa e o interesse juridicamente protegido de que o terceiro prestante da garantia tenha o bem
revertido ao seu patrimônio em caso de pagamento do empréstimo, eventual vencimento da dívida e constituição em mora deverão ser a ele igual e formalmente notificados, nos termos do artigo 26, § 1º da Lei 9.514/97.
Do mesmo modo, deverá ser notificado em caso de público
leilão pelo credor consolidado, assim como de todos os atos e outras circunstâncias que potencialmente envolvam seus interesses em
face da coisa alienada em garantia fiduciária, consoante jurisprudência anteriormente colacionada (REsp 16242/SP, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, j. 31/08/1992, DJ 21/09/1992,
p. 15695, mais precisamente o item III da ementa), assim como a
que segue:
Alienação fiduciária em garantia. Legitimidade do fiador.
Não se exime da responsabilidade o fiador, quando, ocorrendo busca e apreensão, o bem é vendido pelo credor,
mas o valor não é suficiente para cobrir o débito, existindo saldo devedor remanescente.
Interpretação do artigo 66 da Lei 4.728/65, na redação
do Decreto-lei 911.
Necessidade, entretanto, de que seja ele cientificado,
pelo credor, de que o bem será vendido, para que possa
pagar o débito, sub-rogando-se no crédito e na garanRevista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15
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tia. Isso não se fazendo, não poderá ser responsabilizado pelo débito remanescente.
(REsp 140.894/PR, Rel. Ministro Eduardo Ribeiro, 2ª Seção, j. 14/06/2000, DJ 19/03/2001, p. 73)

Assim, demonstrada a possibilidade jurídica de prestação de
alienação fiduciária em garantia por terceiro, com adoção de cautelas capazes de preservar seus interesses jurídicos.

Conclusão
Assentada a possibilidade de oferecimento de garantia de
alienação fiduciária por terceiro em operação bancária, de forma
geral, cumpre-nos retomar a questão na óptica de outros tipos de
negócio jurídico.
Como oportunamente dito, é lícita a estipulação da alienação fiduciária em garantia em negócios jurídicos comuns, de natureza civil, comercial ou mesmo consumerista, não se podendo
apenas lançar mão do procedimento especial que a lei confere às
instituições financeiras.
De igual modo, tanto menos possíveis quaisquer resistências jurídico-judiciais ao uso da alienação fiduciária como garantia dada por terceiro no âmbito de financiamento de projetos, por se tratarem de operações grandes e complexas, com
multiplicidade de sujeitos, todos bem assistidos do ponto de vista técnico enquanto partes ou intervenientes anuentes, figurando em diversos instrumentos contratuais e em que a operação é
estruturada de modo que as garantias não sejam – em regra –
realizadas.
Ante o exposto, conclui-se no sentido de que é juridicamente possível a prestação de alienação fiduciária em garantia por
terceiro ou, dito de outro modo, terceiro pode ser alienante
fiduciante em relação jurídica acessória de garantia à principal de
empréstimo, tanto em operações bancárias, quanto em negócios
jurídicos comuns, assim como em financiamento de projetos.
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RESUMO
O trabalho, elaborado no formato do plano francês, versa
sobre a possibilidade de aplicação do método do Diálogo das
Fontes no ramo do Direito Notarial, ramo do Direito Público
que, todavia, se vale de leis privadas para a prática dos seus
atos. O tabelião de notas, profissional do Direito que possui
competências notariais e, entre elas, a exclusividade na lavratura
de testamentos públicos e aprovação de testamentos cerrados,
constitui uma longa manus do Estado e, sendo assim, tem o
dever de assegurar os princípios da igualdade, da não
discriminação e da eficiência, bem como o princípio fundante da
dignidade da pessoa humana. Dentro desse escopo
reconheceram-se diálogos no regramento jurídico da prática de
testamentos efetivando direitos fundamentais dos portadores
de deficiência no âmbito extrajudicial.
Palavras-chave: Diálogo das fontes. Direito Notarial.
Tabelião. Portador de deficiência.

ABSTRACT
The paper, elaborated in the French plan format, discusses
the possibility of applying the method of dialogue of sources in
the branch of Notary Law, branch of public law which, however,
relies on private law to practice their actions. The notary,
professional law who has notarial competencies and among
them exclusivity in drafting publics testaments and approbation
of closed testaments, is a State’s longa manus and in this way
has the duty to ensure the principles of equality, non
discrimination and efficiency, as well as the founding principle
of human dignity. Within this scope is recognized dialogues in
the legal rules of testament’s practice effecting fundamental
rights of the disabled people in extrajudicial circuit.
Keywords: Dialogue of sources. Notary Law. Notary. Disable
people.
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Introdução
O presente trabalho de investigação científica versa sobre a
possibilidade de aplicação do método do diálogo das fontes no
Direito Notarial brasileiro. Sua estrutura está da seguinte maneira
sedimentada: primeiramente se abordaram aspectos gerais da matéria de Direito Notarial, dividindo-os entre um esboço sobre as
fontes de Direito Notarial e a análise de sua natureza jurídica de
função estatal exercida por agentes públicos que são os delegados dos Tabelionatos de Notas. E, sendo assim, uma função estatal, consideraram-se os princípios da igualdade e da inserção das
minorias, princípios esses largamente amparados pelo Estado.
Foram propostos, então, diálogos dentro do Direito Notarial,
encontrando, desse modo, a possibilidade de aplicação do método do Diálogo das Fontes nessa área do Direito. Dois exemplos concretos foram aviltados, especificamente casos condizentes com a lavratura de testamentos. E, nessa ótica, analisou-se o
aparente dissenso encontrado entre as normas do Código Civil
que versam sobre a capacidade de os substitutos dos tabeliães
lavrarem testamentos e a Lei 8.935/94, denominada Lei dos Notários e dos Registradores (LNR). Por outro lado, analisaram-se
as peculiaridades impostas aos portadores de deficiência, mormente cegos e surdos-mudos, na lavratura de testamentos ordinários e entendeu-se correto haver um diálogo, novamente do
Código Civil, o qual faz ditas imposições, com o decreto
regulamentador da lei que dispõe sobre o apoio e inserção das
pessoas portadoras de deficiência (Lei 7.853/89 e Dec. 3.298/99)
em prol de se assegurar o princípio da igualdade material preconizado pela Constituição Federal de 1988 e em última ratio o
da dignidade da pessoa humana.

1 Fundamentos do Direito Notarial brasileiro
Iniciamos com o questionamento do que se entende por Direito Notarial. Brandelli (2009, p. 96) conceitua Direito Notarial
como:
o aglomerado de normas jurídicas destinadas a regular a função notarial e o notariado. É o conjunto de
normas jurídicas que regulamentam o agente realizador da função notarial bem como a própria função
por ele exercida no desempenho de sua atividade profissional.

No que tange à classificação do Direito Notarial em Público
ou Privado, muito embora haja quem negue essa diferenciação
110
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(Kelsen – para o renomado autor todo o Direito é Público, uma
vez que se identifica com o próprio Estado), a maioria da doutrina, assim como nós, aqui nos valendo de Reale (1979, p. 336),
identifica essa separação. Por outro lado, há quem defenda,
como Gusmão (2011, p. 148), a existência de um Direito Misto,
no qual há tutela tanto do interesse público quanto do privado,
como ocorre no Direito do Trabalho e no Direito de Família. Esse
autor, citando o direito romano, afirma que “o direito público é
o que diz respeito ao Estado romano; o privado atende ao interesse de cada um, isto porque há coisas de interesse público,
outras de interesse privado” (GUSMÃO, 2011, p. 148), definição
que perdura até os dias atuais, ou seja, será considerado Direito
Público se a matéria versar sobre o Estado e o seu interesse.
Martins (1979, p. 89) afirma que o Direito Notarial é Direito
Privado, porque é privada a sua área de atuação e
consequentemente privado o interesse maior revelado na relação jurídica pertinente. Contrária é a opinião da maioria da doutrina, que advoga que o Direito Notarial é Direito Público, conforme verificamos na lição de Pugliese (1989, p. 13): “[...] tratase de ramo público do direito [...] deve, sem qualquer objeção,
integrar a classe dos ramos públicos, excluindo-se assim daqueles considerados privados”.
Amparando-nos, novamente, de Brandelli (2009, p. 127):
“O direito notarial regula em última análise a intervenção estatal na esfera do desenvolvimento voluntário do direito, regula
a intervenção estatal, por meio de agente seu nas relações jurídicas estabelecidas entre os particulares visando à segurança e
certeza jurídicas e a paz social”. Essa é a mesma lição de Follmer
(2004, p. 61): “o direito notarial pertence ao Direito Público,
pois, antes de regular os interesses privados, o direito notarial
trata de matéria de interesse público”. Muito embora o Direito
Notarial seja vinculado ao Direito Público, absorve as normas do
Direito Privado, vejamos as fontes desse ramo do Direito.

1.1 Fontes do Direito Notarial
O Direito Notarial não possui lei específica que discipline
a maneira como se devam lavrar os atos praticados nos
Tabelionatos de Notas, tal como há para os Tabelionatos de
Protesto (Lei 9.492/97 - LNR) e para os Registros Públicos (Lei
6.015/73- LRP). Há, sim, um apanhado de leis, como já referido. A Lei 8.935/94 traça apenas competências, infrações e deveres a que os serventuários extrajudiciais estão submetidos.
Com isso, os Tabeliães de Notas acabam cumprindo fielmente
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os provimentos e ofícios editados pelas Corregedorias dos seus
estados 1 correspondentes, até mesmo porque a responsabilidade desses agentes é objetiva 2 , assim é, pois, apesar de os
equivocadamente denominados “cartórios” 3 possuírem cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ –, são considerados entes
despersonalizados 4 , sendo a responsabilidade pessoal e permanente da pessoa física titular que exercer a atividade (art.
14, LNR).
Cartórios, ou, em melhor redação, serviços notariais e de registros, são arquivos públicos, ou seja, têm a função de tornar
públicos os atos lá praticados, salvo algumas exceções elencadas
na lei.
Notário ou Tabelião de Notas é o profissional de Direito que
responde por um serviço notarial. Ele é portador de fé pública,
conferida pelo Estado, e seus atos são qualificados de segurança
jurídica, já que lhe é vedada a lavratura de atos eivados de nulidades. Tais serviços consistem em dar conselhos com imparcialidade e, quando a lei exigir, ou as partes necessitarem, dar caráter autêntico aos atos que redigem, conferindo segurança e perenidade aos atos jurídicos e, por conseguinte, assegurar a prevenção de conflitos (arts. 1º, 3º e 6º da Lei 8.935/94).
Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF). Delegar
é passar funções e, desse modo, estaremos diante da administração descentralizada, uma vez que o Poder Público não concentrará essas prestações de serviços em alguns de seus órgãos, mas
vai atribuí-las a outra pessoa, jurídica ou não (no caso dos cartórios, pessoa física, conforme já referido); o que “não transforma
o delegado em servidor público. Apenas investe o particular nos
1

2

3

4

No Estado do Rio Grande do Sul, compilaram-se tais ofícios e regimentos no
Provimento Nº 32/06-CGJ, que deu origem à Consolidação Normativa Notarial
e Registral do Rio Grande do Sul, disponível em: <http://www.tjrs.jus.br/export/
legislacao/estadual/doc/CNNR_CGJ_Junho_2013_Provimento_14_2013.pdf>.
Acesso em: 12 nov. 2014.
Art. 22, LNR: “Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que
eles e seus prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da
serventia, assegurado aos primeiros direito de regresso no caso de dolo ou
culpa dos prepostos”.
Após a vigência da Constituição Federal de 1988, o termo “cartório” foi
substituído pela expressão “serventia notarial e/ou registral”, a depender
da sua competência funcional.
“Processo Civil. Cartório De Notas. Pessoa Formal. Ação Indenizatória. Reconhecimento De Firma Falsificada. Ilegitimidade Passiva. O tabelionato não
detém personalidade jurídica ou judiciária, sendo a responsabilidade pessoal
do titular da serventia.” (STJ, 4ª Turma. Recurso Especial nº 545.613-MG. Rel.
Min. César Asfor Rocha).
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poderes para a prática de ato considerado como função pública” (GRAEFF JR., 1998, p. 90).
Ao exercer esses serviços notariais e registrais de maneira privada, poderá o titular livremente escolher seus empregados (art.
20, LNR) e entre eles os substitutos, que no magistério de Ceneviva
(2009, p. 76) são "o[s] empregado[s] com capacitação técnica plena, habilitado[s] a praticar simultaneamente com o titular todos os
atos da atividade tabelioa ou os relacionados na LRP”. Livre também é a escolha do notário pelo testador, uma vez que é livre a
escolha do Tabelião de Notas, qualquer que seja o domicílio das
partes ou o lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio
(art. 8º, LNR), podendo este profissional agir em diligência dentro
da circunscrição para a qual recebeu a delegação (art. 9º, LNR).
A remuneração dos empregados é livremente ajustada e sob o
regime da legislação do trabalho, sendo divididos, coforme Ceneviva
(2010, p. 73), em: “auxiliar”, que é o empregado contratado para
serviços gerais, com ou sem capacitação técnica para o ofício
registrário ou notarial; “escrevente”, que é o empregado com
capacitação técnica para o serviço – e aqui o autor faz a ressalva
que este não poderá lavrar testamentos no caso do Tabelionato de
Notas; “escrevente substituto” é o empregado com capacitação técnica plena, habilitado a praticar simultaneamente com o titular todos
os atos da atividade tabelioa; “escrevente encarregado” é um dos
substitutos que supre o titular em suas ausências e impedimentos.
Havendo extinção da delegação, o substituto mais antigo assumirá
a responsabilidade frente à serventia (art. 39, § 2º, LNR).
O gênero notário está constituído das espécies tabelião de
notas e tabelião de protesto. O tabelião de notas possui competência exclusiva para, entre outros atos5, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados (art. 7º, II da Lei 8.935/94). E é sobre
essa competência que pretendemos tratar neste trabalho, portanto, quando o termo tabelião for utilizado, refere-se ao tabelião de notas. Passamos, agora, para uma análise histórica do
notariado, culminando em sua natureza jurídica.

1.2 Natureza jurídica: a atividade notarial como atividade
estatal
No período histórico em que ocorreu o descobrimento do
Brasil, os notários eram alicerces importantes nos registros dos
5

Art. 7º, LNR: “Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: I - lavrar
escrituras e procurações, públicas; II - lavrar testamentos públicos e aprovar
os cerrados; III - lavrar atas notariais; IV - reconhecer firmas; V - autenticar
cópias”.
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acontecimentos, sendo sempre levados nas expedições da Coroa
portuguesa. O primeiro notário a pisar o solo brasileiro foi Pero
Vaz de Caminha. De acordo com a história, já em Roma havia os
notarii, que não exerciam funções públicas, limitando-se a redigir os atos jurídicos mediante notas. Mais tarde, no Baixo Império, desenvolveram-se os tabelliones, que redigiam inicialmente
em tabuletas (tabulae) e depois em protocolos, porém, somente
com Justiniano I, por volta dos anos 527, que foi regulamentada
a profissão dos tabeliães (MARTINS, 1979, p. 7).
As normas de Direito Notarial provindas das Ordenações Filipinas perduraram até o ano de 1981, quando então se modificou
o artigo 134 do Código Civil de 1916 pela Lei 6.952, como podemos perceber no voto dos Embargos no Resp 78.570- PR do Ministro Relator Rodrigues Alckmin, datado de 19 de novembro de
1975:
[...] diga-se a este respeito que, com a independência
do Brasil, o direito anterior não foi abolido do território nacional. Ao contrário. De maneira expressa, a lei
de 20 de outubro de 1823 dispôs em seu art. 1º ‘as
ordenações, leis, regimentos, alvarás, decretos e resoluções promulgadas pelos reis de Portugal e pelas quais
o Brasil se governava até o dia 25 abril de 1821, em
que sua Majestade Fidelíssima, atual rei de Portugal e
Algarves, se ausentou desta Corte’; e todas as que foram promulgadas daquela data em diante pelo Sr. D.
Pedro de Alcântara, como regente do Brasil, em quanto [sic] reino, e como imperador constitucional dele,
desde que se erigiu em império, ficam em inteiro vigor
na parte em que não tiverem sido revogadas, para por
elas se regularem os negócios do interior deste império, enquanto se não organizar um novo código, ou não
forem especialmente alteradas.
[...] continuaram, portanto, vigentes as normas das Ordenações Filipinas relativas às funções dos tabeliães e
aos outros requisitos das escrituras, como normas de
Direito brasileiro, embora alteradas em parte por leis
ulteriores.
[...] O Código Civil revogou as Ordenações no
concernente ‘às matérias de direito civil reguladas pelo
mesmo código’. Continuam em vigor, portanto, normas das Ordenações quanto a requisitos das escrituras
públicas.

Assim, o Direito brasileiro sorveu diretamente do Direito português na referida matéria. Também quanto às nomeações, visto que era o rei quem nomeava os tabeliães:
Crear de novo Tabelliados a Nós sómente pertence, e
não a outrem; por tanto defendemos, que pessoa al-
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guma, de qualquer dignidade, estado e condição que
seja, não faça de novo Tabellião algum, assi de Notas,
como do Judicial, na terra, ou terras que de Nós tiver
(Livro II, tít. XLV, § 15). (BATALHA, 1984).

Os provimentos dos cargos de tabelião, tal como se dava em
Portugal, ocorriam ou por meio de doação, sendo o donatário
investido de direito vitalício, ou por compra e venda, ou, até
mesmo, por sucessão causa mortis. Somente em 11 de outubro
de 1827 foi editada lei que proibiu tais tipos de provimentos,
exigindo pessoas idôneas para o exercício do ofício (BRANDELLI,
2009, p. 39).
Os tabeliães e os registradores faziam parte dos foros
extrajudiciais que, juntamente com os judiciais, compunham a
organização judiciária no Brasil, passando em 1930 a ter tratamento autônomo.
Por muito tempo entendeu-se que esses profissionais integravam os quadros dos servidores da justiça, muito embora não remunerados pelo erário, e sim por custas, ou seja, emolumentos, que,
no magistério de Melo Jr. (2005, p. 129), são “a contraprestação
remuneratória, paga pelo interessado ao prestador do respectivo
serviço notarial ou registral, decorrente de relação jurídica
obrigacional legal, e com quanto [sic] fixado em lei”.
A doutrina de direito administrativo, com ênfase em Hely
Lopes Meirelles6 e Celso Bandeira de Mello7, sempre os denominou como particulares com colaboração com o Poder Público,
ou seja, agentes públicos que exercem função estatal.

6

7

“Agentes delegados: são particulares - pessoas físicas ou jurídicas, que não
se enquadram na acepção própria de agentes públicos - que recebem a
incumbência da execução de determinada atividade, obra ou serviço público
e o realizam em nome próprio, por sua conta e risco, mas segundo as normas
do estado e sob a permanente fiscalização do delegante. [...] constituem
uma categoria à parte de colaboradores do Poder Público” (MEIRELLES, 2009,
p. 82).
Dentro dessa categoria, o autor abre uma subclassificação, enquadrando os
notários como “delegados de função ou ofício público”, ressaltando que
estes não se confundem com os concessionários e permissionários, pois nestes a atividade desempenhada é material e naqueles, jurídica. E segue o
ator afirmando que a delegação não se confunde com uma simples habilitação, ou seja, ato meramente recognitivo de atributos pessoais para o desempenho de tais funções. A habilitação aferida em concurso público é pressuposto para a investidura, já que a delegação propriamente dita é ato
sucessivo ao concurso no qual adjudica um serviço a dado sujeito, perdendoa somente nas hipóteses elencadas na Lei 8.935/94, em seu artigo 28 (MELLO,
2010, p. 252-253).
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A partir do Decreto de 2 de outubro de 1851, a instituição
perdeu sua independência 8, tornando-se um serviço subordinado e fiscalizado pelo Poder Judiciário, assumindo caráter de serviço auxiliar (extrajudicial), embora suas funções nada tenham
em comum com as atribuições peculiares a esse Poder.
Desde a revolução de 1930 já se aventava a possibilidade
de estatização desses serviços, porém isso foi rechaçado, tendose em vista a eficiência do trabalho prestado por eles.
A emenda constitucional nº 1 de 1969 que trouxe a Constituição de 1969, alterando a Carta de 1967, estabeleceu em seu
artigo 144, § 5 que cada Tribunal de Justiça estabeleceria em
resolução sobre a sua organização judiciária. Posteriormente, a
Lei Complementar 5.621/70 introduziu no âmbito da organização judiciária os “serviços auxiliares da justiça, inclusive
tabelionatos e ofícios de registros públicos”. E, dessa maneira,
procedeu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul classificando esse grupo em servidores extrajudiciais. E, por esse motivo,
muitos juristas os rotulavam como funcionários públicos, e não
como agentes delegados que são.
O próprio Código de Organização Judiciária desse estado
em seu artigo 90, com redação dada pela Lei 11.133/98, reza:
“os Serviços Auxiliares da Justiça são constituídos pelos ofícios
que integram o Foro Judicial e o Extrajudicial e, bem assim, o
das Secretarias do Tribunal de Justiça”. E, no art. 103: “São servidores do Foro Extrajudicial: [...] II - sob o regime privatizado de
custas: 1 – Tabeliães”; destarte, percebe-se que estão alocados
junto ao Poder Judiciário.
Após a Constituição de 5 de outubro de 1988, o termo “cartório” foi substituído pela expressão “Serviços Notariais e
Registrais”, conforme texto do art. 236, o qual transformou o
regime jurídico do Notariado, dispondo que seus serviços seriam
exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público,
privatizando-se, assim, os tabelionatos e registros públicos. Segundo a Constituição, uma lei ordinária deveria regular as atividades notariais; sobreveio, consequentemente, a Lei 8.935, de
18 de novembro de 1994.
A emenda constitucional nº 22 de 1982 trouxe o artigo 208
à Constituição Federal de 1967/69:
Fica assegurada aos substitutos das serventias
extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação,
no cargo de titular, desde que, investidos na forma da
8

Desde o seu nascimento, regida pelas Ordenações Filipinas, ostentava autonomia.
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lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício,
nessa condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983.

Não obstante o referido artigo e o artigo 199 do ADCT da
Constituição Federal de 1988, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) sustenta que qualquer vaga em serventia extrajudicial após
a promulgação desta deve ser provida mediante antecedente
certame público.
As serventias vagas deveriam ser assim declaradas, pelo Tribunal de Justiça respectivo, porém, com a ausência dessas declarações, o CNJ abriu procedimento administrativo10 destinado a apurar a regularidade das delegações de serviços notariais em todo o
território nacional, no qual o Ministro Gilson Dipp, então Corregedor
Nacional de Justiça, através da Resolução 80, em 22 de janeiro de
2010, publicou a Relação Provisória de Vacâncias em todas as unidades da Federação, identificando-as como irregulares e declarando-as vagas. Muitas impugnações foram interpostas, sustentando,
em síntese, a insubsistência da declaração de vacância, entre outros motivos, por estarem atendidos os requisitos estabelecidos pela
EC 22/82 e pelo artigo 19 do ADCT da CF/88, bem como por ser
inviável a desconstituição de ato administrativo proferido há mais
de cinco anos, diante do primado da segurança jurídica. Nova decisão se fez valer, em julho de 2010, declarando novamente a vacância das serventias indicadas, sob o argumento de que as
investiduras seriam nulas e, por isso, não passíveis de convalidação
pelo transcurso do tempo.11
9

10
11

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos
cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada
no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.”
Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000.
“O poder-dever da Administração de rever seus próprios atos encontra-se
expresso no art. 54 da Lei nº 9.784/99, que define o prazo-limite de 5 anos
para que a Administração possa anular os atos administrativos. O prazo
estabelecido no referido artigo não se aplica para a declaração de nulidade
de ato administrativo ilegal, mas tão somente aos atos anuláveis. Há reiteradas decisões do C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que na atual
ordem constitucional a investidura na titularidade de unidade do serviço
extrajudicial, cuja vacância tenha ocorrido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, depende da realização de concurso público para fins
específicos de delegação, inexistindo direito adquirido ao que dispunha o
artigo 208 da Constituição Federal de 1967, na redação da EC 22/1982, quando
a vaga ocorreu já na vigência da Constituição Federal de 1988 (RE 182641,
378347 e 566314, MS 27118 e 27104, Agravos de Instrumento 516427 e

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

117

MARTIANE JAQUES LA FLOR

ARTIGO

Em seguida, foi editada a resolução 81 do CNJ, que regulamentou a forma que se dariam os concursos públicos em todo o
Brasil. Concretamente, sobreditas resoluções não vêm sendo seguidas pelos estados da Federação como deveriam.
743906, ADI 417- 4, 363-1 e ADI/MC 4140-1, dentre outros). Portanto, a
titularização em um serviço notarial extrajudicial vago após a vigência da
Constituição Federal de 1.988, de pessoa que não prestou concurso público
regular, é ato que se dá em clara afronta ao princípio republicano da
impessoalidade e ao princípio da estrita legalidade administrativa. Pela
intensidade do vício, a transformação do interino em titular de um serviço
extrajudicial é ato nulo e não simplesmente anulável. […] Assim, designação posterior a 05 de outubro de 1988, que não seja decorrente de concurso público regular, só pode ter ocorrido a título precário, pouco importando
o nome que lhe foi atribuído. Ainda que se entendesse que o ato irregular
aqui analisado é anulável, há que se observar que a parte final do art. 54
da lei 9.784/1999 exclui os atos de má fé [sic] da proteção caracterizada
pela decadência. A alteração do caráter da designação, de precária para
definitiva, conforme pretende aquele que só pode ser considerado interino, caracteriza má fé [sic] incompatível com o princípio da segurança jurídica, cujo fundamento é proteger a confiança que se deposita no direito e no
que é direito. O prazo decadencial de 05 anos para o desfazimento da
irregularidade, portanto, tem por termo inicial o momento em que foi
caracterizada a inversão do ânimo da posse por aquele que se julga “dono
do cartório”, ou seja, a partir do momento em que o interino revelou, em
sua impugnação, o verdadeiro animus domini sobre serviço público que
após a vigência da CF/1988 somente pode ser delegado por concurso público. O serviço pertence ao Estado e não a um particular nomeado com
inobservância ao princípio da impessoalidade. A Ministra Ellen Gracie no
MS28386 MC/DF, publicado em 01.12.2009, ressalva que ‘situações flagrantemente inconstitucionais como a remoção, por permuta entre notários
e/ou registradores, sem a devida submissão a concurso público não podem
e não devem ser superadas pela simples incidência do que dispõe o art. 54
da Lei 9.784/99, sob pena de subversão das determinações insertas na Lei
Maior do País, a Constituição Federal’. O Ministro Joaquim Barbosa no MS
28373 MC/DF, em decisão publicada em 27.10.2009, asseverou que ‘Em
relação à alegada decadência do direito de revisão do ato de titularização
pelo Conselho Nacional de Justiça, não está completamente afastado o
caráter continuado da relação jurídica cujo ato normativo que lhe dava
amparo foi tido por inválido. De fato, o exercício da atividade notarial se
renova no tempo, de modo a criar constante tensão com normas constitucionais de regência, como a vinculação do acesso ao cargo mediante concurso público’. Ademais, o novo Regimento Interno do CNJ, que tem por
fundamento o § 2º do Art. 5º da EC 45/2004, ressalva expressamente a
inaplicabilidade do prazo decadencial de cinco anos quando o ato examinado afrontar diretamente a Constituição Federal (RICNJ, art. 91, parágrafo
único). Pelo exposto, rejeito a prejudicial suscitada. […] Por conseqüência,
tendo em vista que compete à impugnante instruir corretamente o feito,
tem-se como não devidamente comprovado pela insurgente o seu regular
provimento na serventia. Diante do exposto, nego provimento à
impugnação. Intime-se.”
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Esse é o panorama atual do Direito Notarial no Brasil, titulares com provimento antes da Constituição de 1988, titulares
com provimento, através de concurso, após a Constituição de
1988 e interinos substitutos que exercem a função estatal até
que alguém, por meio de concurso público, assuma sua
serventia.
São, portanto, delegados de função pública (art. 2º, Lei
8.935/94), não havendo subordinação nem hierarquia com o
estado delegante; o que há é a fiscalização deste em relação
àquele. O particular investido dessa função é criador de instrumentos públicos, o que para o autor mexicano Fortino Legazpi,
referendado por Cotrim Neto (1971, p. 22), “não constitui atividade mecânica, e que, ao revés, exige profundos conhecimentos das leis e do direito, para que as vontades das partes sejam
correta e eficazmente expressadas e alcancem os efeitos jurídicos desejados”.
Os delegados de notas e registros não são servidores públicos como há muito tem entendido o Supremo Tribunal Federal12,
são, opostamente, agentes públicos que exercem função estatal
delegada por meio de concurso público de provas e títulos (arts.
14, I e 15 da Lei 8.935/94). Ceneviva (2009, p. 14) leciona: “O
caráter privado os distingue do serviço público oficial ou oficializado, submetido a servidores públicos, integrados na administração direta e em cargos de carreira, nos moldes do art. 37, CF”.
Segue ainda:
O notário e o registrador não exercem cargo público,
mas são agentes públicos. Agem como representantes
da autoridade pública, eles mesmos providos de autoridade, posto que substituem, por delegação, o Estado,
em serviços deste (CENEVIVA, 2010, p. 49).

Agentes públicos são pessoas que exercem função estatal e,
dentro desse grande grupo, há espécies, entre elas o servidor público e o delegado, que com aquele não se confunde. Conforme
MELLO (2010, p. 245, grifos do autor): “Dois são os requisitos para
a caracterização do agente público: um, de ordem objetiva, isto
é, a natureza estatal da atividade desempenhada; outro, de ordem subjetiva: a investidura nela”. Maffini (2008, p. 247) emoldura os notários no subgrupo de agentes delegados:
[...] têm uma relação jurídica híbrida que coliga características de servidores públicos (ingresso por concurso
público, submissão a um regime disciplinar etc.) e de
12

Não se incluem na regra de aposentadoria compulsória: ADI 2602.

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

119

MARTIANE JAQUES LA FLOR

ARTIGO

concessionários de serviços públicos (ex: responsabilidade objetiva, administração da serventia por sua conta e
risco etc.).13

Na ADI 1.378 MC/ES, o Min. Relator Celso de Mello (DJ de
30.05.97, p. 23175), esclarece que “a atividade notarial e
registral, ainda que executada no âmbito de serventias
extrajudiciais não oficializadas, constitui, em decorrência de sua
própria natureza, função revestida de estatalidade, sujeitandose, por isso mesmo, a um regime jurídico de direito público”. Se
o serviço é público, se a função cartorária é longa manus do
Estado, deve se subordinar às finalidades deste, ou seja, assegurar os princípios da eficiência, da igualdade material, da não
discriminação e da dignidade da pessoa humana.

1.3

Princípio da eficiência

O princípio da eficiência, inserto no artigo 37 da Constituição Federal, dirige-se para a razão e fim maior do Estado, a prestação dos serviços sociais e essenciais à população, visando à
adoção de todos os meios legais e morais para a satisfação do
bem comum, que deve ser perseguido tanto pela Administração
direta como indireta de forma imparcial, neutra, transparente,
participativa, eficaz, sem burocracia.
Como bem lembra o doutrinador Moraes (2011, p. 344):
a EC 19/98, seguindo os passos de algumas legislações
estrangeiras, no sentido de pretender garantir maior
qualidade na atividade pública e na prestação dos serviços públicos, passou a proclamar que administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos
poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, deverá obedecer, além dos tradicionais princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, também ao princípio da eficiência.

Não há dúvida de que esse princípio deverá ser seguido também no âmbito extrajudicial, tendo em vista que este não deixa
de promover um serviço público mesmo que de forma delegada.

13

A delegação de serviços públicos para particulares é feita por contrato de
direito público, ordinariamente pela figura da concessão ou permissão, as
quais devem se pautar pelos princípios do art. 6º da Lei 8.987/95, mostrando
que o caso dos cartório é sui generis. Mas mesmo neste caso, o que há é uma
‘fuga para o direito privado’, o que Couto e Silva, citado por Bruno Miragem,
denomina de direito privado administrativo (verwaltungsprivatrecht)
(MIRAGEM, 2009, p. 11).
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Algumas características do princípio da eficiência são a
desburocratização e a qualidade, bem como a aproximação do
serviço da população (MORAES, 2011, p. 348). Nesse sentido, há
de se entender que a atuação dos substitutos dos tabeliães de
notas – a ser analisada no próximo capítulo – vem corroborar
com a efetivação desse princípio, conforme lição de Mendes,
Coelho e Branco (2010, p. 969):
Nos Estados burocráticos-cartoriais, o princípio da eficiência configura um brado de alerta, uma advertência
mesmo, contra os vícios da máquina administrativa,
sabidamente tendente a privilegiar-se, na medida em
que sobrevaloriza os meios, em quem, no final, ela consiste, sacrificando os fins, em razão e a serviço dos quais
vem a ser instituída.

O fim maior dos serviços notariais é o do bem-estar da comunidade, dando publicidade e juridicidade à vontade das partes, que
somente será atingida se não houver entraves burocratizantes que
freiem ou obstacularizem esse fim maior. Outros princípios também
devem ser resguardados, e, para o fim do nosso trabalho, analisaremos os princípios da não discriminação e da equidade.

1.4 Princípio da igualdade e da não discriminação
A atividade notarial é serviço público delegado a particulares e, tal como qualquer serviço público, se “presta como meio
hábil à realização dos fins da comunidade, demarcados pelos
objetivos, finalidades, valores e princípios da Carta Política e
mesmo de todo o sistema normativo, vinculando tanto Estado,
mercado como sociedade a tais misteres” (LEAL, 2009, p. 37).
As políticas de inserção das minorias estão baseadas no princípio da igualdade, que é o berço e a diretriz de todas as garantias e prerrogativas de que gozam, por exemplo, os portadores
de deficiência. Enquanto a igualdade formal não faz diferenciação entre os indivíduos, não considera suas características ou
atributos pessoais, aplicando a mesma letra da lei a todos, a igualdade material os diferencia, mas diante de uma razão plausível,
não comportando arbitrariedades em sua definição.
Para Moraes (2005, p. 82), esse princípio sofre uma tríplice
finalidade limitadora: limitação ao legislador, ao intérprete/autoridade pública e ao particular. Ao legislador, no exercício constitucional de edição normativa, sob pena de flagrante
inconstitucionalidade; ao intérprete/autoridade pública, que não
poderá aplicar as leis e atos normativos aos casos concretos de
forma a criar ou aumentar desigualdades arbitrárias (ressaltando
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aqui os tabeliães ao exercer o seu ofício); e ao particular, o qual
não poderá guiar-se em condutas discriminatórias, preconceituosas
ou racistas, sob pena de responsabilidade civil e penal.
Da constitucionalização do direito civil deriva a
repersonalização do próprio direito civil, ou, de outra monta, a
despatrimonialização do direito civil: realoca-se no centro do
direito civil o ser humano e suas emanações (FACCHINI NETO,
2003, p. 53), ou seja, busca-se a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana. Para Gattari (1974, p. 67), sempre foi
necessária “uma humanización del jurista y del Derecho”.
Em relação à eficácia dos direitos fundamentais, Sarlet ressalta
o cunho eminentemente principiológico da norma contida no art.
5, § 1º, CF, que impõe aos órgãos estatais e particulares que “outorguem a máxima eficácia e efetividade aos direitos fundamentais, em favor dos quais milita uma presunção de imediata
aplicabilidade e plenitude eficacial” (SARLET, 2007, p. 470). E é
nessa questão que observamos a necessidade de diálogos que façam aflorar essa efetividade necessária dos direitos da pessoa humana.

2 Diálogo das fontes em matéria notarial
Podemos começar nossa digressão com a seguinte questão:
o que é o método do Diálogo das Fontes e quais as premissas
para que este seja aplicado?
Em resposta, tem-se que o Diálogo das Fontes é um método
utilizado para todas as disciplinas de Direito, tanto Público quanto Privado, como instrumento de interpretação e aplicação da
lei de maneira a colocar os direitos fundamentais como ponto
de partida para qualquer leitura de normas. Esse método parte
do pressuposto que não há mais conflito entre leis, e sim coordenação entre elas, possibilitando dessa maneira a aplicação de
várias leis sobre o mesmo caso, orientando ambas na proteção
dos direitos fundamentais, mormente o da dignidade da pessoa
humana. Ou seja, esse método interpretativo é sempre orientado pela Constituição, solucionando antinomias aparentes. Porém, um exame mais profundo do método se faz necessário.

2.1 Do método do Diálogo das Fontes e sua aplicação no
Direito Notarial
O método encabeçado no Direito Brasileiro pela professora
Marques (2012, p. 17), apresentado por Erik Jayme, propõe três
formas de diálogo: de coerência, subsidiariedade e de adaptação.
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Coerência porque o sistema deve evitar contradições, que
são criadas geralmente por conflitos de leis no tempo e no espaço, e a Lei de Introdução ao Código Civil, hoje denominada Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não é mais suficiente para dar respostas a essas contradições, que devem ser evitadas, ainda mais frente à constitucionalização do Direito Civil,
que traz a pessoa humana para o centro da discussão.
Hodiernamente, na nova ordem, não se diz que uma lei revoga
a outra, e sim que ambas dialogam guiadas pelos valores constitucionais e de direitos humanos, buscando a intenção imanente
das normas.
Para Erik Jayme, para se ter um sistema justo e eficiente diante do pluralismo pós-moderno de fontes legislativas, há a necessidade de coordenação entre as leis, abandonando os antigos critérios de resolução de conflito de leis no tempo, quais sejam: anterioridade, especialidade e hierarquia, os quais o professor denominou de monossolução, substituindo-os pela coerência,
complementação, ou também denominada subsidiariedade, e
adaptação. Explico, parafraseando a mestre no Direito brasileiro
dessa teoria (MARQUES, 2012, p. 31): a coerência seria uma nova
hierarquia e é dada pelos valores constitucionais e os direitos
humanos; a subsidiariedade (complementação) seria o que denominávamos de especialidade e se constitui da complementação
ou aplicação subsidiária das normas especiais entre elas com tempo e ordem nesta aplicação, primeiro a mais valorativa, depois no
que couber as demais; a nova anterioridade é batizada de “adaptação”, que não se relaciona com o tempo de promulgação, mas
sim com a necessidade de adaptar o sistema cada vez que uma
nova lei nele é inserida pelo legislador.
E por que diálogo? Porque há aplicação de duas normas ao
mesmo tempo e ao mesmo caso, de forma subsidiária ou, mesmo
que permita escolha pela parte de qual quer se valer, sempre
tendo por fundo os valores constitucionais, e é o que temos a
pretensão de propor em relação às normas que se relacionam
com o Direito Notarial.
Questão que se insere é se a aplicação do método de interpretação aqui esboçado é cabível 14 dentro do ramo do Direito
Notarial, Direito Público por excelência, e sobre as várias leis que
os Tabeliães se valem para exercer o seu ofício, entre elas o Código Civil, primordialmente. Em resposta, temos que sim, pois se
14

Dinamarco (2009, p. 123) insurge-se contra a teoria alegando que o juiz tem
compromisso com a “justiça de suas decisões”, e trazer, no exemplo levantado por ele, o Diálogo das Fontes nas demandas indenizatórias pelos males
atribuídos ao fumo seria, “além de assistemático, sumamente injusto”.
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trata de método de interpretação de teoria geral de direito,
aplicável a qualquer disciplina de Direito, inclusive de Direito
Público, não obstante esse Direito, conforme antes referido, regule interesses privados utilizando-se de leis de Direito Privado,
tal como é o Código Civil.
Admitindo-se o diálogo, passamos a ele.

2.2 Possíveis diálogos no regramento jurídico da atividade
notarial de lavratura de testamentos
A atividade notarial de lavratura de testamentos públicos e
de aprovação dos cerrados é de exclusividade do notário.
Testamento é a manifestação de última vontade pela qual
um indivíduo dispõe, para depois da morte, em todo ou em parte seus bens. O testamento pode ser de dois tipos: ordinário ou
especial. Aquele pode assumir as formas pública, cerrada ou particular (art. 1.862, CC) e este pode ser marítimo, aeronáutico ou
militar (art. 1.886, CC). Iremos nos ater à análise do primeiro grupo
apenas e somente aos que necessitem de intervenção do tabelião: público e o cerrado. Ressalta-se que os tipos elencados são
numerus clausus, dessa maneira, não se admite a criação de outros tipos de testamentos que não os enumerados na lei civil. No
entanto, qualquer um deles possui o mesmo valor e eficácia jurídica, podendo, por exemplo, um testamento particular revogar
um testamento público, e a recíproca é verdadeira.
Os testamentos ordinários, também denominados comuns,
possuem tal designação, pois podem ser feitos por qualquer pessoa a qualquer tempo, sem necessidade de uma característica ou
ocasião peculiares, fato necessário para os testamentos especiais.
O testamento público é um instrumento público, tal qual a
escritura pública, devendo conter todos os requisitos desta (art.
215, CC), singularizado por Venosa (2008, p. 205) como “ato
aberto, no qual um oficial público exara a última vontade do
testador, conforme seu ditado ou suas declarações espontâneas,
na presença de [...] duas testemunhas”. Rizzardo (2009, p. 284)
articula ser “ato de disposição dos bens, feito perante o tabelião e por ele transcrito no livro de notas, segundo expressar o
testador, diante de duas testemunhas”.
Já o testamento cerrado, para Wald (1986, p. 115), seria considerado “fórmula intermediária entre o testamento particular e
o público, dando maior segurança e confiabilidade do que o
primeiro e evitando a publicidade do segundo”. Brandelli (2009,
p. 326) esboça o seguinte conceito: “Testamento cerrado é aquele que é lavrado pelo testador, ou por alguém a seu rogo, e
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aprovado pelo tabelião, perante duas testemunhas e o testador”. Percebe-se nesse ato duas fases, uma de elaboração propriamente dita do testamento pelo testador e a outra de aprovação desse testamento pelo Tabelião de Notas de confiança
daquele. Como afirmam Cahali e Hironaka (2007, p. 229-230),
“uma de natureza particular, outra de natureza pública”. Esta
segunda etapa é marcada por grande solenidade (art. 1.869, CC),
razão de nominá-la de mística ou secreta. O testamento cerrado
é a única forma testamentária admitida ao surdo-mudo pelo Código Civil (art. 1.873) em que o testador escreverá na face externa do papel que aquele é o seu testamento cerrado, para que
assim se inicie o auto de aprovação pelo tabelião. Note-se que
após a aprovação o tabelião devolverá o testamento ao testador, ficando apenas em seus livros que em dia “x” lavrou testamento de pessoa “y”, o que demonstra por um lado o caráter
secreto desse testamento e por outro os riscos de perda e destruição por má-fé.
É sigiloso porque é fechado em envelope cosido e lacrado,
somente podendo ser violado após a morte do testador, em audiência presidida pelo juiz competente (art. 1.125, CPC).
Dois pontos atinentes ao regramento jurídico utilizado pelos tabeliães na lavratura de testamentos merecem nossa atenção. Um deles é sobre a possibilidade de o substituto do tabelião poder lavrar testamentos públicos; o outro sobre a
obrigatoriedade do deficiente visual (cego) apenas poder se
utilizar do testamento público e a impossibilidade do surdomudo se valer deste.

2.3 A questão da competência e o aparente dissenso entre o
Código Civil e a Lei dos Notários e dos Registradores (Lei
8.935/94)
Enquanto a Lei 8.935/94, em seu artigo 20, § 4º15, restringe a
capacidade plena de exercício dos substitutos dos tabeliães de
notas lavrarem testamentos públicos, o Código Civil de 2002 (Lei
10.406), em seu art. 1.864, inciso I, a aceita, dizendo ser requisito essencial do testamento público ser ele escrito por tabelião
ou seu substituto legal.
A doutrina se divide: os autores civilistas defendem a possibilidade de os substitutos praticarem tal ato, alegando que a
norma civil preponderaria em razão de ser norma mais nova e
haveria revogado o artigo em questão nesse ponto. Por outro
15

No mesmo sentido, o art. 567 do Provimento 32/06-CGJ/RS.
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lado, a doutrina notarial e registral alega o princípio da especialidade, advogando que a Lei dos Notários e Registradores é lei
específica sobre o assunto e, consequentemente, deveria preponderar sobre o Código Civil, que é considerado lei geral. Aqui
não se defende nenhuma dessas posturas, que são apenas “monólogos”, no dizer de Erik Jayme; intercede-se em favor de um
diálogo necessário entre a Lei dos Notários e dos Registradores
e o Código Civil, resguardando, dessa maneira, o princípio da
eficiência do serviço público (art. 37, CF), dando mais celeridade
ao procedimento de lavratura dos testamentos, uma vez que não
é preciso que o usuário16 desse serviço público delegado se dirija
ao tabelionato apenas nos dias e nas horas em que o titular lá se
encontre.
Veloso (2007, p. 146) critica essa interpretação dada pela
doutrina majoritária da área notarial e registral, pois, para esse
autor, o Código Civil quis inovar, facilitando a fatura do testamento público e prevenindo futuras lides advindas da revogação do Código anterior; para ele, interpretação oposta a essa
traria ineficiência ao inciso I do artigo 1.864, CC, pois, com
obviedade, o substituto está autorizado a agir nos impedimentos e ausências do titular, o que independeria de transcrição literal no inciso. Do mesmo entendimento é o Tabelião e professor gaúcho Ricardo Kollet, que afiança que o Código Civil de
2002 somente veio corroborar a ideia de que a restrição aos substitutos não se dirige ao substituto que responde pela delegação
nas ausências do titular: “[...] onde alguns têm visualizado conflito, existe complementaridade. [...] concluímos pela atuação
simultânea do tabelião de notas ou seus substitutos legais nos
atos de disposição testamentária” (KOLLET, 2008, p. 25).
16

“STF – CONSTITUCIONAL – REGISTROS PÚBLICOS. A atividade que desenvolvem os titulares das serventias, mediante delegação, e a relação que estabelecem com o particular são de ordem pública. Os emolumentos são taxas
remuneratórias de serviços públicos” (STF – ADC 5 MC/DF, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Nelson Jobim, 17/11/1999). Na doutrina figura o mesmo entendimento: “Apesar do amplo espectro abarcado pela lei do consumo, o entendimento é o de que não se aplica aos registradores. Sendo embora delegados do Poder Público e prestadores de serviço, sua relação não os vincula ao
‘mercado de consumo’ ao qual se destinam os serviços definidos pelo Código
do Consumidor (art. 3º, § 2º). Mercado de consumo é o complexo de negócios
realizados no País com vistas ao fornecimento de produtos e serviços adquiridos voluntariamente por quem os considere úteis ou necessários. O serviço
registrário, sendo em maior parte compulsório e sempre de predominante
interesse geral, de toda sociedade, não se confunde com as condições próprias do contrato de consumo e a natureza do mercado que lhe corresponde”
(CENEVIVA, 2009, p. 60).
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Como bem assevera o professor Miragem (2012, p. 91), o
método do Diálogo das Fontes não se ocupa apenas da interpretação da norma, mas especialmente do resultado da aplicação desta; no caso ora enfrentado, a aplicação do Código Civil
em detrimento da Lei 8.935/94 resguarda o valor constitucional
da eficácia dos serviços públicos, amparando os usuários dos ofícios notariais.

2.4 As peculiaridades impostas pelo Código Civil aos deficientes
na lavratura de testamentos ordinários (público e cerrado)
e sua releitura frente ao decreto regulamentador da
Lei 7.853/89 que dispõe sobre a integração de pessoas
portadoras de deficiência (Dec. 3.298/99)
O Código Civil de 2002 em seu artigo 1.867 permite ao cego
apenas se utilizar do testamento público para fins de sua última
manifestação de vontade, negando o uso do testamento cerrado pelo mesmo, conforme exara o artigo 1.872, também do mesmo códex, in verbis: “Não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler”. Artigos que
merecem releitura frente à lei dos portadores de deficiência –
Lei 7.853/89, mais especificamente frente ao art. 9º de seu decreto regulamentador, ou, na melhor linguagem de Erik Jayme, um
diálogo dessas duas fontes de Direito, admitindo-se a esses deficientes a discricionariedade.
Quando o artigo 1.872 do CC fala “não saiba ou não possa
ler”, está se olvidando da evolução das técnicas de leitura dos
deficientes visuais – sistema Braille –, por meio das quais o cego
pode certamente ler.
Coadunando-se com a evolução, o legislativo em 2009, através do Decreto 6.949, promulgou a Convenção Internacional
sobre os direitos das pessoas com deficiência, reconhecendo, em
seu preâmbulo, que a deficiência é um conceito em evolução
que resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e
efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade
de oportunidades com as demais pessoas. Sendo o conceito algo
em evolução, tal qual o Direito, que é mutável; a legislação deve
acompanhar esse progresso sob pena de infringir o princípio da
igualdade.
E é principalmente em defesa do princípio da equidade que
buscamos o diálogo do Código Civil com a lei de inserção dos portadores de deficiência. É também em defesa do corolário da Constituição que se busca essa “conversa”, ou seja, assegurar a dignidaRevista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15
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de da pessoa portadora de deficiência capaz, lúcida e educada,
que pode ler e escrever em Braille ou mesmo escrever em alfabeto
latino, elaborando o seu testamento cerrado se assim for a sua escolha; não podendo o tabelião se negar a efetivá-lo.
Outro argumento que ratifica essa posição é a constitucionalização do Direito Civil, movimento que enseja a leitura da
legislação civilista tendo por pedra de toque a Constituição Federal de 1988, seus direitos e garantias atribuídos aos cidadãos,
condizente à lição de Lotufo (2006, p. 24):
O Código não podia ser considerado como o único centro de informações da vida civil. Muitos de nossos manuais e muitos professores de Direito Civil continuam ensinando a matéria, como se nosso Código continuasse a
ser o mais importante [...] Sem perceberem as mudanças de concepção sociopolítica, permaneceram como se
as normas deste Código sobrepairassem sobre a Constituição, numa visão totalmente incongruente com a própria teoria geral do direito.

Impõe-se recorrer, por meio da legislação infraconstitucional,
à efetivação das normas constitucionais brasileiras que
propugnem a dignidade do ser humano e a melhor distribuição
de justiça e igualdade.
Veloso (2007, p. 147) insurge-se contra a possibilidade de o
mudo lavrar testamento público (muito embora defenda que o
Código devia ter aberto essa possibilidade), alegando que, se
assim o quisesse, teria previsto o Código. Ademais, salienta que
o art. 1.864, I, CC fala em “declarações”, advertindo que a minuta serve apenas para lembrar o testador e de maneira alguma
suprimiria a sua declaração, que deve ser verbal. São do mesmo
pensar Cahali e Hironaka (2007, p. 224): “a oralidade é da substância deste ato jurídico”. Adverte que, quando o Código quis
permitir o testamento para quem não pudesse manifestar oralmente a sua vontade, o fez por meio do art. 1.873, CC, o qual
admite a realização do testamento cerrado pelos surdos-mudos.
A mais, leciona embasado no princípio da infungibilidade das
formas testamentárias, que não admitiria a solenidade do testamento cerrado aplicado ao público, como ocorre, embora explicitamente codificado, nas doutrinas alemã e paraguaia, respectivamente artigos 2.238 e 2.641 dos Códigos Civis desses países.
Neste ponto, cremos que os célebres mestres não se atentaram sobre a semântica do termo “declaração”, que prescinde de
oralidade, conforme dicionário Houaiss (2001, p. 920, grifo nosso): “manifestação oral ou escrita, com ou sem testemunhas;
anúncio, revelação”.
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Coadjuvando essa tese e harmonizando-se com as legislações recém-citadas, Pereira (2004, p. 2006) afirma:
O surdo-mudo educado pode testar; não pode fazê-lo o
que não tenha condições de exprimir a sua vontade.
Diante da redação do art. 1.864 do novo Código Civil, já
não mais pode prevalecer a opinião, manifestada nas
edições desta obra anteriores à vigência do diploma,
segundo a qual ao mudo, mas não surdo, tal qual ao
surdo-mudo educado, seria vedado a forma pública. Tal
entendimento se baseava na redação dos arts. 1.632,
nº I (que inseria, entre os requisitos essenciais daquela
forma testamentária, a circunstância de o testamento
ser ‘escrito por oficial público em seu livro de notas, de
acordo com o ditado ou as declarações do testador’), e
1.635 (‘Considera-se habilitado a testar publicamente
aquele que puder fazer de viva voz as suas declarações
e verificar, pela sua leitura, haverem sido fielmente
exaradas’), ambos do Código Civil de 1.916; a adoção do
testamento público dependia, assim, da comunicação
verbal.

Novamente, Kollet (2008, p. 217), tabelião perspicaz: “entendemos que a melhor interpretação é no sentido de que as
pessoas que não possam ou não saibam falar, desde que alfabetizadas, podem fazer testamento público [...] o qual prestará a
declaração em documento escrito ou pela linguagem dos sinais”.17
Soma-se aos nossos anseios o artigo 1.860 do CC, que enumera quem não possui capacidade testamentária ativa, ou seja, quem
não poderá ser testador; enquadrando os incapazes e os que não
possuem pleno discernimento. No magistério de Veloso e Azevedo
(2003, p. 40), o legislador, ao utilizar a expressão “incapazes”, refere-se aos absolutamente incapazes (art. 3º, CC), devendo haver
uma exegese restrita do citado artigo. Estendendo essa linha de
pensamento, só temos uma interpretação positiva em relação à
possibilidade de feitura de testamentos públicos por indivíduos
mudos que possam exprimir sua vontade de alguma maneira, uma
vez que estes não se enquadram como absolutamente incapazes,
tampouco se encontram em casos transitórios que os tornem incapazes para atos da vida civil, contrariamente ao que ocorria na
codificação civilista anterior (Lei 3.071/1916), em que eram
taxativamente insertos no inciso III, do art. 5º, mesmo que já, ou17

Continua o autor: “nesse caso, a verificação da exatidão da transposição das
declarações para o instrumento será feita a partir da leitura do mesmo pelo
próprio testador, o qual, pela forma de comunicação adotada, após a leitura,
manifestará sua concordância inequívoca em relação ao conteúdo reproduzido pelo Tabelião de Notas”.
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trora, se referia somente aos surdos-mudos que não pudessem exprimir a sua vontade.
Ora, um surdo-mudo que saiba a linguagem dos sinais ou
que saiba escrever com o alfabeto latino estará, assim, manifestando sua vontade.
A Legge Notarile da Itália prevê em seu artigo 57 a intervenção de um intérprete para o mudo ou surdo-mudo. Caso este não
saiba escrever, outro intérprete se faz necessário para a linguagem dos sinais frente às testemunhas. O mesmo ocorre em Portugal, conforme artigo 66, 2, do Código do Notariado: sabendo ler,
o mudo declarará por escrito, e, se não souber, fará por sinais que
o notário e demais compreendam ou, dependendo, intervirá intérprete para tal. No Japão se resguarda os mesmos direitos (art.
969-2, Código Civil), onde a manifestação do mudo se fará por
meio de intérprete (VELOSO; AZEVEDO, 2003, p. 148).
É no ápice da pirâmide dos princípios que se encontra a
dignidade da pessoa humana (art. 1°, III, CF/88), posto que aí se
encontram outros preceitos importantes, como o direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à honra e à imagem das pessoas. Acima de tudo, a dignidade da pessoa humana é um princípio fundador, na medida em que é fonte de regras de Direito (ISRAEL,
2005, p. 385). Por esse motivo, como nos alerta Sarlet (2009,
p. 75), o constituinte não incluiu a dignidade no rol dos direitos
e garantias fundamentais, pois se guiou pela sua condição de
princípio fundamental. Portanto, negar ao mudo o acesso à
lavratura de testamento público, com a escusa de que se requer
que seja feito em viva voz, afronta à dignidade do portador com
essa deficiência, condenado a somente poder testar na forma
cerrada, diga-se, forma nem um pouco segura, que não traz a
publicidade e segurança jurídicas do já mencionado testamento
público. Como bem afirma Brandelli (2005, p. 73): “O que importa é que o testador consiga manifestar de maneira certa sua
vontade, pouco importando como o faça, podendo ser, por exemplo, de forma escrita”.
Todos os órgãos, funções e atividades estatais encontram-se
vinculados ao princípio da dignidade da pessoa humana (SARLET,
2009, p. 121) e, sendo o notário um delegado do Poder Público
que exerce atividade estatal, está inserido nessa sentença. Desse
modo, deve ele, na sua função de interpretação das normas e
formalização da vontade das partes, aceitar qualquer tipo de
manifestação pelo mudo na hora da lavratura do testamento
público e pelo cego na hora de cerrar e lavrar o auto de aprovação do testamento cerrado, desde que se perceba a plena capacidade civil desses indivíduos.
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Os requisitos do artigo 1.864 do Código Civil de 2002 foram
mitigados em prol da acessibilidade e inclusão social. Hoje não
se perquire que o testador lance sua vontade de viva voz, basta
que a manifeste livre de qualquer vício e sem induzimento (art.
215, IV, CC – requisitos para lavratura de escrituras públicas), sob
pena de vício de consentimento (art. 171, CC). Sendo o testador
mudo ou surdo-mudo pessoa juridicamente capaz para os atos
da vida civil, poderá testar na forma pública, já que, diferentemente do que tratava o Código Civil de 1916, em seu artigo
1.627, IV, não é pessoa relativamente incapaz.
O Código Civil trouxe do retrógrado Código Civil de 1916
as mesmas regras dos artigos 1.866 e 1.867, atribuindo aos mudos somente o testamento cerrado e aos cegos o testamento
público, pecou aqui a nossa legislação, deixando de acompanhar as inovações (tais como aceitar recursos auditivos, intérpretes, escritos em Braille etc.). Deixou não só de inovar, mas de
progredir, atentando para a inserção de todos os indivíduos na
sociedade como iguais. Pelo exposto, por questão de
equanimidade e tratamento sem discriminação, defende-se a
possibilidade da realização do testamento público também pelos mudos, uma vez que o “o testamento público goza de maior
presunção de legitimidade do que os demais, e o cerrado, por
sua vez, enseja maiores dificuldades de falsificação ou de influência ilegítima na vontade do testador que o particular”
(ANTPACK, 1979, p. 95-96.).
Noutro ponto, não pode dispor em testamento cerrado
quem não saiba ou não possa ler (v.g. cego e o analfabeto).
Disposição análoga é encontrada nos códigos Português (art.
2.208), Francês (art. 978), Espanhol (art. 708), Italiano (art. 604,
al. 2), Argentino (art. 3.665), Mexicano (art. 1.530), Paraguaio
(art. 2.655), Uruguaio (art. 804) e Chileno (art. 1.022) (VELOSO,
2007, p.161). Todavia não vemos motivo suficiente para vedar
tal testamento ao cego, que pode escrever por meio do alfabeto
latino ou por Braille, declarando, assim, ao tabelião que aquele
é o seu testamento cerrado, até mesmo porque o tabelião não
adentra no mérito do testamento, diga-se, não o lerá, apenas o
aprovará. Além do mais, o art. 1.868, caput, do CC permite que
outrem escreva o testamento. Possui o acorde do mentor Rizzardo
(2009, p. 924), que defende a realização do testamento cerrado
para o cego via sistema Braille, da mesma forma que se permite
ao idioma estrangeiro (art. 215, § 4º, CC).
De outra feita, o artigo 26, § 1o do Decreto nº 5.626, de 22
de dezembro de 2005, que regulamentou a Lei no 10.436, de 24
de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais
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– LIBRAS, assim enfatizou: “As instituições de que trata o caput
(Poder Público e das empresas que detêm concessão ou permissão de serviços públicos) devem dispor de, pelo menos, cinco
por cento de servidores, funcionários e empregados capacitados
para o uso e interpretação da Libras” (grifos nossos). Ao passo,
alocamos perfeitamente os serviços notariais como instituição que
tem por delegação função pública.
Em posição divergente à tese que defendemos, encontramos Maximiliano apud Wald (1986, p. 123): “o cego, embora
leia por um processo especial e já disseminado por todos os países, não faz testamento cerrado; a proibição do Código é absoluta”. Percebe-se aqui o apego à codificação, um positivismo
extremado, esquecendo o eminente autor que devemos nos utilizar dos princípios para leitura de qualquer legislação, uma vez
que os princípios encontram-se acima das normas, ponderando
todo o sistema, dando-lhe unidade e sentido. Não é porque há
um artigo vedando algo em lei infraconstitucional, elaborada
anteriormente à Constituição Federal, que temos que tomar por
absoluta sua dissertação. Do contrário, temos que, como juristas
e, aqui se enquadram todos os prestadores de serviço público
em sentido lato sensu, como operadores do Direito, interpretar
cada legislação fazendo uma ponte com a Constituição Federal,
assegurando os direitos nela consagrados.
É peremptório que o testamento público é o mais seguro,
uma vez que fica nas notas do Tabelião, mas se quer aqui, ao
afirmar a possibilidade dos portadores de deficiência visual de
realizar testamento cerrado, consagrar o princípio da igualdade
e em última ratio o da dignidade da pessoa humana, pois não
há motivos para tal discriminação; a escolha lhes é um direito.
Razão por que se entende correta a defesa da possibilidade de
lavratura de quaisquer testamentos tanto por cegos quanto por
mudos, em prol da igualdade.
A falta de visão cerceia o direito de testar por esse modo,
segundo consta do art. 1867 do CC, e, para Boeckel (2004, p. 28),
a falta de fala também, sob o argumento de que o cego não poderá ler a cédula testamentária.
Em relação ao primeiro díscrimen, não vemos razão para desobedecer ao princípio da igualdade e atribuir especialidade;
pode perfeitamente o cego ler, pode também perfeitamente escrever (mesmo que em linguagem especial): essa capacitação não
lhe é tolhida por total, já que pode ler através do sistema Braille,
e, de outra forma, supondo que o indivíduo tenha perdido a
visão após alfabetização, poderá simultaneamente ao falar ir
escrevendo suas disposições de próprio punho frente às teste-
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munhas. Ademais, tal testamento passa pelo crivo do Judiciário,
exercendo o juiz a sua parcimônia na confirmação dele (art. 1.879,
CC).
Quanto ao segundo díscrimen, muito embora os parágrafos
do artigo 1.876 do CC refiram “lido pelo testador”, elidimos essa
tese com os mesmos argumentos levantados outrora e ratificamos a opinião de inclusão de deficientes na elaboração de quaisquer testamentos, desde que eles possam ser entendidos e entendam, ou seja, desde que estejam aptos e capazes para tal ato
da vida civil. Veja-se: poderá o mudo escrever de próprio punho
ou por processo mecânico seu testamento frente às testemunhas
e por meio da própria escrita declarar que aquele é o seu testamento, ou mesmo declarar por meio do alfabeto de sinais,
logicamente, nesse caso, com testemunhas aptas a entender a
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).
Ademais, o art. 1.880 do CC abre a possibilidade de o testamento particular ser redigido em língua estrangeira, desde que
as testemunhas a compreendam; similarmente ao que defendemos nos parágrafos supra: se as testemunhas entenderem o que
o deficiente físico está a expressar, válidas serão as suas disposições de última vontade, motivo algum para atingi-lo em sua dignidade. Foi nesse sentido o julgamento de anulação de testamento cerrado que não cumpriu algumas das exigências dispostas em lei sobre esse tipo de testamento. O tribunal as ignorou
em prol da prevalência da vontade do testador, vejamos:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO CERRADO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
I - A questão da nulidade do testamento pela não observância dos requisitos legais à sua validade, no caso,
não prescinde do reexame do acervo fático-probatório
carreado aos autos, o que é vedado em âmbito de especial, em consonância com o enunciado 7 da Súmula desta Corte.
II - Em matéria testamentária, a interpretação deve ter
por fim o intuito de fazer prevalecer a vontade do testador, a qual deverá orientar, inclusive, o magistrado
quanto à aplicação do sistema de nulidades, que apenas
não poderá ser mitigado diante da existência de fato
concreto, passível de colocar em dúvida a própria faculdade que tem o testador de livremente dispor de seus
bens, o que não se faz presente nos autos.
Agravo provido. (AgRg no AI nº 570.748 – SC, Min. Rel.:
Castro Filho, j. 01/03/2007)

O código anterior abria a possibilidade de que a leitura se
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nho ao ato, norma que poria fim à discussão do segundo
discrímen e que, pela constitucionalização do Direito Civil, deve
ser colocada em pauta, pois dessa forma teremos uma interpretação calcada nos princípios fundamentais. O diálogo se faz necessário não só em amparo de um dos fundamentos da República Federativa do Brasil – dignidade da pessoa humana – art. 1º,
III, CF, mas também em defesa do objetivo desta em promover o
bem de todos sem qualquer tipo de discriminação (art. 3º, IV,
CF).

Conclusão
Com o desenvolvimento do presente trabalho, percebeu-se
a possibilidade de utilização do método do diálogo das fontes
no âmbito do Direito Notarial. Para tanto, se propuseram diálogos entre o regramento jurídico sobre lavratura de testamentos
(Código Civil) e o Decreto 3.298/99, que regulamentou a Lei da
Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, bem como entre o Código Civil e a Lei dos Notários e
dos Registradores, tendo por arcabouço os princípios constitucionais da eficiência, da igualdade e da não discriminação, em
prol de se assegurar a dignidade da pessoa humana.
A mudança do modo de atuação do Estado – de forma delegada – tal qual ocorre no Direito Notarial, por meio da pessoa
física do Tabelião de Notas, não implica a substituição dos valores fundamentais que devem ser por ele realizados. Por conseguinte, advogou-se pela interface dos princípios constitucionais,
que constituem a base fundamental e estrutural de todo o
ordenamento, de toda a interpretação ou processo
hermenêutico. Como os princípios são normas finalísticas e pretendem o fim, devemos interpretar os artigos 1.864, 1.867 e 1.873,
todos do Código Civil de 2002, com o propósito finalístico de
integração dos portadores de deficiência, de acessibilidade, de
não discriminação e do bem-estar como valor supremo do Estado. Por outro lado, a efetivação do princípio da eficiência perpassa pelo âmbito extrajudicial, dando voz ao Código Civil e,
portanto, rechaçando a aplicação da Lei Especial dos Notários e
dos Registradores.
Os notários, aplicadores da lei e agentes públicos que são,
devem fazer valer os ditames constitucionais nas leituras tanto
do Código Civil como das normativas da Corregedoria de Justiça
do Estado. Nesse escopo, convoca-se a sociedade e em maior relevo os notários a internalizarem os mandamentos constitucionais e as leis: Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989, e seu De-
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creto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999; concretizando os
programas por eles estabelecidos diariamente nos atos de seu
ofício, mormente na lavratura de testamentos públicos e na aprovação de testamentos cerrados, sem dar entrada para qualquer
segregação desvinculada de cunho constitucional.
O diálogo é imperioso, não somente em defesa dos direitos
fundamentais elencados, mas em amparo à própria Constituição, que se alimenta e se estrutura na dignidade da pessoa humana.
Por fim, concluo com Erik Jayme, que diz que a cultura pósmoderna valoriza a autonomia da vontade, a liberdade, mas também o direto à diferença ou à igualdade, exatamente o que
buscamos neste trabalho.
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RESUMO
O presente artigo busca aferir se o Poder Judiciário, ao
defender a supremacia da Constituição por meio da declaração
de inconstitucionalidade, encontra-se devidamente legitimado.
Trata-se de trabalho teórico que se debruça sobre a definição
de legitimidade, as espécies de legitimação, a supremacia
constitucional e a jurisdição constitucional, a fim de resolver a
questão proposta. A tese é que, não obstante os diversos critérios
de legitimação aplicáveis à jurisdição constitucional, no atual
momento histórico, a legitimação do Judiciário como órgão de
defesa da Constituição advém de sua neutralidade e de sua
isenção político-partidária.
Palavras-chave: Poder Judiciário. Legitimidade. Constituição. Jurisdição constitucional.

ABSTRACT
This article aims to assess whether the judiciary, to uphold
the supremacy of the Constitution through a declaration of
unconstitutionality, is duly legitimized. This is theoretical work
which focuses on the definition of legitimacy, the species of
legitimacy, constitutional supremacy and the constitutional
jurisdiction in order to resolve the question posed. The thesis is
that, despite the various legitimacy criteria for the constitutional
jurisdiction, in the current historical moment, the legitimacy of
the judiciary as the Constitution of the defense organization
comes from its neutrality and its political party exemption.
Keywords: Judiciary. Legitimacy. Constitution. Constitutional Jurisdiction.
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Introdução
Em tempos de crise do modelo de representação democrática, a questão da legitimidade das funções estatais ganha relevo.
Se Executivo e Legislativo, mesmo na condição de representantes populares, encontram-se desgastados pelo jogo político, a
pergunta que se faz em relação ao Judiciário é a seguinte: de
onde vem sua legitimação, sobretudo para defender a Constituição por meio da declaração de inconstitucionalidade?
Aí está a situação-problema do presente ensaio. No entanto, algumas premissas são indispensáveis à obtenção da solução.
Portanto, ao longo do texto serão analisadas a noção de legitimidade, as espécies de legitimação, a supremacia constitucional
e a jurisdição constitucional.
Tudo isso para testar a tese de que, não obstante os diversos
critérios de legitimação aplicáveis à jurisdição constitucional, no
atual momento histórico, a legitimação do Judiciário como órgão de defesa da Constituição advém de sua neutralidade e de
sua isenção político-partidária.

1 Legitimidade
Legitimidade e legalidade não se confundem. Mesmo radical
linguístico, mas significados distintos. Com efeito, legítimo não é
aquilo que está conforme a lei. Conquanto possa haver legitimação
pelo direito, legitimidade é conceito muito mais amplo.
A ideia de legitimidade remonta à Idade Média. Durante
tal período, tinha-se por legitimidade o critério superior de
moralidade acima da realidade factual dos governos e suas leis
positivas utilizado em contraposição ao conceito de tirania; no
entanto, a partir do século XIX, com o surgimento das teorias do
reconhecimento, ocorreu um afastamento da legitimidade ao
sentido moral e uma consequente aproximação a aspectos
empíricos – como sustentação popular, democracia, procedimentos –, de modo que legítimo passou a ser a lei, o ordenamento
ou a decisão na medida em que são aceitos (FERRAZ JR.; DINIZ;
GEORGAKILAS, 1989).
No mesmo sentido, Luhmann (1980, p. 29-30) entende “legitimidade como uma disposição generalizada para aceitar decisões de conteúdo ainda não definido, dentro de certos limites
de tolerância”. Mais uma vez está presente a ideia de legitimidade como aceitação. Dita aceitação, como bem expõe Weber
(2002, p. 170-173), refere-se a uma relação de dominação, que
será, a depender do fundamento, legítima ou não.
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Portanto, para os fins deste trabalho, legitimidade é a qualidade do ato aceito em razão de sua compatibilidade com as
aspirações do substrato empírico/fático – social, econômico, político, cultural –, bem como em função de sua conformidade com
as aspirações da ordem ética/moral. Legítima é a submissão aceita em razão da crença de que ali se encontra o fundamento.
Traçados os contornos do que seja legitimidade, impende
salientar que, a rigor, é a questão do seu fundamento – isto é,
dos critérios retirados do substrato empírico e da ordem moral
para aferir a legitimidade – que provoca intensos debates. Sem
a pretensão de esgotar os tipos de fundamentos, a seguir estão
alguns deles.
Para Weber (2002, p. 170-180), existem três tipos de dominação legítima, de modo a existirem, por conseguinte, três fundamentos à legitimidade: o racional, o tradicional e o carismático.
A legitimidade racional baseia-se na crença da legalidade
de ordens estatuídas e no poder de mando daqueles indicados
pelos ordenamentos a exercerem a autoridade legal, obedecendo-se, pois, a ordens legais impessoais e objetivas emanadas pelo
sujeito com competência formal.
A legitimidade tradicional tem esteio na cotidiana repetição de antigas tradições e na obediência àquele apontado
costumeiramente a exercer a autoridade, em respeito às competências consuetudinárias.
A legitimidade carismática tem por fulcro a entrega excepcional à santidade, ao heroísmo ou à exemplaridade de uma
pessoa e às normas por ela criadas ou reveladas, atendendo-se,
portanto, a razões de confiança pessoal.
Há também a legitimação democrática, na qual a representação pelo voto é o fundamento da legitimidade. A lógica é
simples. Dada a dificuldade de o povo decidir todas as questões
relativas à ordem social, elegem-se indivíduos incumbidos de representar essa vontade popular. De tal forma, as medidas tomadas pelos representantes, até mesmo quando limitadoras da liberdade particular, em última instância, foram tomadas pelo próprio povo, o que significa uma autoimputação legítima.
Luhmann (1980, p. 29-35) traz a noção de legitimação pelo
procedimento. Não a legitimação tão somente pela obediência
ao regramento processual, mas pelo processo institucionalizado
de aprendizado, de transformação estrutural permanente de expectativas que acompanham o procedimento de decisão. Nas palavras do referido autor:
A legitimação pelo procedimento não é como que a justificação pelo direito processual, ainda que os processos
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legais pressuponham um regulamento jurídico; tratase, antes, de transformação estrutural da expectativa,
através do processo efetivo de comunicação, que decorre em conformidade com os regulamentos jurídicos; trata-se, portanto, do acontecimento real e não duma relação mental normativa (LUHMANN, 1980, p. 35).

Da obra de Häberle (1997), é possível inferir a legitimidade
pela participação. Segundo o autor, quanto maior a participação da sociedade no procedimento que precede o ato final, maior
a legitimidade do ato. Deveras, a possibilidade de qualquer pessoa ou ente participar e, assim, interferir e influenciar o conteúdo do ato final torna o procedimento aberto e democrático.
Enfim, realiza-se o ideal democrático pela participação.
Tem-se, por fim, a legitimação argumentativa, propugnada
na obra de Alexy (2012). De acordo com o doutrinador alemão,
a legitimação de uma decisão está em seu próprio conteúdo, e
não naquilo que autoriza o julgamento. Dessa feita, para que
um ato seja tido por legítimo, é preciso que ele seja fundamentado racional e argumentativamente.
Bem entendido o que significa legitimidade, passa-se agora ao estudo da Constituição e de sua supremacia, premissas necessárias para averiguar o cerne deste ensaio: a legitimidade da
jurisdição constitucional.

2 Constituição
Só se compreende o conceito Constituição pela depuração
de seus elementos constitutivos: o sociológico e o jurídico. Cuida-se da distinção entre Constituição como essência e como aprovação legislativa do que a pode representar em uma determinada sociedade (BRITO, 1993, p. 34).
Daí se entende Constituição sociológica como a soma dos
fatores reais do poder que regem uma nação e Constituição jurídica como expressão escrita e positivada desses fatores reais de
poder.
Invariavelmente, os elementos jurídico e sociológico são
abordados nas obras de renomados constitucionalistas. Por exemplo, de acordo com Lassalle (2008), uma Constituição será apenas uma folha de papel caso não justificada pelos fatores reais e
efetivos do poder. Em outras palavras, a verdadeira Constituição
de um país somente tem por base os fatores reais e efetivos do
poder que naquele país vigem, de tal sorte que as constituições
escritas não têm valor nem são duráveis a não ser que exprimam
fielmente os fatores do poder que imperam na realidade social.

142

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

A LEGITIMIDADE DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL

Hesse (1991), de seu turno, a fim de demonstrar que a Constituição jurídica, independente dos fatores reais de poder
porventura existentes, nunca será uma mera folha de papel, haja
vista a eficácia de suas disposições, propugna uma influência recíproca entre a realidade político-social e a normatividade da
Constituição. Para o autor, o grau de eficácia da Constituição
jurídica, que se presume sempre eficaz, será maior ou menor a
depender das limitações impostas pela realidade.
Disso se depreende a inevitável associação de ambos os elementos, de modo que a Teoria da Constituição deve tratá-los
conjuntamente, sem perder de vista ambos os aspectos.
Mais importante é a relação existente entre os dois elementos. Bem observa Brito (1993) que o elemento sociológico exprime as tais forças reais de poder, expressão da variedade de segmentos de poder que compõem a sociedade civil para dar legitimidade ao poder político e, por conseguinte, à Constituição jurídica; afinal, o elemento jurídico é a linguagem composta por
prescrições que formalizam a vontade das forças reais de poder,
mediante a edição de um sistema de normas que se encontram
no ápice do ordenamento jurídico, em relação de supremacia
com as demais normas.

3 Legitimidade da constituição jurídica
Em relação à legitimidade da Constituição jurídica, habitual local de consagração da jurisdição constitucional, além da
noção quase intuitiva de que as Constituições escritas encontram legitimidade racional, porquanto são verdadeiras ordens
estatuídas, bem como procedimental, haja vista sua elaboração
ser acompanhada da transformação estrutural permanente de
expectativas, alguns signos encontrados nas Constituições jurídicas também lhe conferem legitimidade.
Por óbvio, não é a norma hipotética fundamental pensada
por Kelsen (1939), fundamento de validade de todo o
ordenamento jurídico, que resolve a questão da legitimidade
de uma Constituição. Na realidade, serve a norma hipotética fundamental para solver a questão do fundamento último de validade do ordenamento jurídico, que consistiria no comando genérico e naturalmente aceito de obediência a tudo quanto está
determinado na Constituição.
Assim, mesmo com a norma hipotética fundamental, a indagação sobre a legitimidade da Constituição, ou seja, das razões
pelas quais a Constituição é aceita, continua em aberto. Nessa
senda, Ferraz Jr., Diniz e Georgakilas (1989) aduzem que a Cons-
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tituição é legítima em função da operacionalização de três princípios legitimadores: princípio da fixação de valores; princípio
da programação; e princípio da consecução.
O princípio da fixação de valores, como se infere do próprio
nome, estabelece um sistema constante de valores. São os traços
constantes da Constituição, baseados em opções de conteúdo
ideológico.
Pelo princípio da programação, o sistema constitucional é
projetado temporalmente num fluxo de adaptações. Tais regras
asseguram, concomitantemente, a permanência da Constituição
e sua adaptabilidade às mudanças. Deveras, uma Constituição
só é legítima se passível de acompanhar as alterações da realidade. Do princípio da programação extraem-se três regras: a de
intangibilidade, a de alterabilidade e a de projeção.
A regra de intangibilidade determina que certos valores são
imutáveis, conferindo uma legitimação no sentido de que certas
expectativas não sejam objurgadas pelo tempo. Pela
intangibilidade, os efeitos deletérios do tempo não atingem os
valores básicos. A regra de alterabilidade, em sentido contrário,
estabelece que a própria Constituição seja capaz de conter uma
norma sobre sua própria alteração e que essa norma pertença
ao cerne fixo da Constituição. Dessa feita, a alteração contrária
às normas de alteração constitucional é ilegítima. A regra de projeção, enfim, determina que os valores básicos sejam projetados
no presente e no futuro, a fim de se obter uma pretensão de
permanência da Constituição.
O princípio da consecução atualiza o sistema, garantido legitimidade na própria incidência constitucional. Desse princípio
depreendem-se as regras da onipotencialidade, da onicompreensividade e da eficácia equitativa. A onipotencialidade dita
a imperatividade plena e irrestrita dos valores máximos da Constituição. A onicompreensividade dispõe que esses valores máximos
da Constituição incidem sobre todo e qualquer comportamento.
A eficácia equitativa flexibiliza a incidência normativa para se
garantir justiça no caso concreto, evitando que a consequencialidade formal das normas constitucionais conduza a um resultado injusto.
De todo o exporto, conclui-se que os princípios expostos não
são normas jurídicas do sistema, mas princípios operacionais e estruturais desse sistema. Embora não constituam um todo coerente
e acabado, servem à configuração da Constituição como um conjunto coeso que funciona conforme um padrão de legitimidade.
Em suma: são esses princípios e regras os responsáveis pela
legitimação da Constituição jurídica.
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4 Supremacia constitucional
Sieyès (2001) inaugurou a ideia de supremacia da Constituição ao prever a submissão da competência à outorga que lhe
foi conferida pela potência, afinal, a autoridade derivada e condicionada não poderia ir de encontro à autoridade originária/
fundacional ilimitada. Nesse sentido, Bittencourt (2008, p. 64)
explana:
O Parlamento ou o Congresso é, no regime constitucional, mero e simples mandatário, cujos poderes se encontram no instrumento formal do mandato, que é a
Constituição. Não lhe é possível, pois, juridicamente, praticar atos em contradição com os dispositivos constitucionais, porque assim agindo estaria excedendo os limites de sua competência.

Bem pensadas as coisas, a pirâmide normativa de Kelsen (1939)
explica perfeitamente a supremacia da Constituição. Colocada no
vértice do ordenamento jurídico, constituindo o topo da hierarquia
normativa, todos os atos normativos infraconstitucionais retiram, diretamente ou indiretamente, seu fundamento de validade da Constituição. Dessarte, caso não possuam conformidade com a Constituição, as normas infraconstitucionais devem ser extirpadas do
ordenamento jurídico, a fim de se manter a sobredita supremacia.
Nesse sentido, é parte do voto do Ministro Paulo Brossard na Ação
Direta de Inconstitucionalidade número 02 (grifos do autor):
A lei que o Poder Legislativo haja elaborado além desses limites, gizados pela Constituição, será ilegal; por
ser ilegal, de lei tem apenas a aparência, pois lei não é,
e não o é exatamente porque o Legislativo para fazê-la
transpôs as fronteiras de sua competência constitucional, e abusivamente fez o que lhe não era permitido
fazer. [...]
Ao ultrapassar os limites fixados pela Constituição, o
Poder Legislativo passa a exercer poderes que não tem,
invade uma competência que lhe não pertence e o que
fizer terá a marca desse vício fatal, nullus est major
defectus quam defectus potestatis.

Compõe-se a supremacia constitucional de três elementos
básicos: o institucional, o processo legislativo e a defesa.
O elemento institucional firma o pressuposto de que a supremacia da Constituição não nasceu do gênio ou da razão. À
evidência, nasce a supremacia da repetição de uma conduta em
sociedade, de uma prática reiterada realizadora de uma essência indubitável. Com efeito, a noção de supremacia constitucio-
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nal, como meio de limitar o poder e, assim, garantir os direitos
fundamentais, veio ao longo dos séculos se repetindo. Cuida-se
de uma tradição jurídica.
O segundo elemento provém do primeiro. De fato, há um
processo legislativo exclusivo em que a nação convoca a si mesma para a elaboração da norma jurídica que figurará no ápice
do ordenamento jurídico.
Por fim, está o elemento que assegura a própria existência
da supremacia constitucional: a defesa. De nada adiantaria a
previsão da supremacia constitucional caso não houvesse um
meio hábil de se garantir a observância da Constituição. Esse
instrumento é a declaração de constitucionalidade, cuja competência foi reservada exclusivamente ao Poder Judiciário, dando
origem, pois, à jurisdição constitucional.

5 Jurisdição constitucional
Os doutrinadores do processo civil enxergam o Poder Judiciário de maneira bastante peculiar. Para eles, as necessidades
do homem são infinitas, enquanto os recursos são escassos. Assim, é natural a existência de conflitos pela titularidade dos bens
da vida. No entanto, com a evolução da civilização humana, a
autodefesa, ou seja, a imposição da vontade do mais forte, passou a ser considerada a negação do direito, uma vez que consagrava a vitória da prepotência sobre a justiça, não pacificando o
conflito.
Tendo em vista a necessidade de pacificação social, o Estado vedou a autodefesa de modo quase absoluto. A solução do
conflito agora competia ao Estado por meio de um terceiro imparcial que aplicaria o direito ao caso concreto. Daí a jurisdição
como dizer o direito. Exemplo clássico dessa forma de pensar é
encontrado na obra de Passos (1957, p. 14):
Finalmente é o Estado, mediante seus órgãos próprios,
quem assume o papel de terceiro imparcial, atribuindose, com exclusividade, o poder de administrar justiça,
integrando, preservando ou restabelecendo a ordem
jurídica.
Essa função de que o Estado se fêz [sic] monopolizador
é a jurisdição – realização autoritativa [sic] do direito.

Decerto, a jurisdição diz o direito para resolver conflitos. Tal
direito pode ser infraconstitucional ou constitucional. Se o direito interpretado e dito for constitucional, cuida-se de um conflito constitucionalmente qualificado, cuja responsabilidade pela
resolução é atribuída somente ao Poder Judiciário. É o que se
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chama de jurisdição constitucional: a atividade exercida pelo
Poder Judiciário voltada à defesa da supremacia da Constituição
por meio da declaração de inconstitucionalidade.
Historicamente, o marco da jurisdição constitucional centrase na decisão do Juiz Marshall no caso Marbury x Madison. Embora não tenha sido a primeira vez em que o Judiciário declarou
a inconstitucionalidade de uma lei para garantir a supremacia
da Constituição, haja vista notícias da ocorrência de jurisdição
constitucional anteriormente, por exemplo, em Portugal, foi a
partir do julgado de Marshall que a ideia de jurisdição constitucional se difundiu, o que muito se deve à retórica e à lógica
implacáveis do mencionado magistrado (BUZAID, 1958).
Em seu julgado, Marshall (1903), não obstante a inexistência
de preceito na Constituição americana prevendo a competência
dos magistrados para declarar a inconstitucionalidade de leis em
desconformidade com as normas constitucionais, seguiu um iter
lógico para chegar a essa conclusão.
Assentou, de pórtico, a supremacia das normas constitucionais em relação às normas infraconstitucionais; em seguida afirmou que a lei em contrariedade com a Constituição é nula; por
fim, exortou que é função conatural do Judiciário verificar se a
lei infraconstitucional está em conformidade com a Constituição, afinal, se os juízes dizem o direito, devem dizer sobretudo
o direito constitucional. Confira-se o trecho da decisão em que
está consignado o caminho lógico percorrido por Marshall (1903,
p. 25-27):
Certamente, todos quantos fabricaram constituições
escritas consideram tais instrumentos como a lei fundamental e predominante da nação e, conseguintemente,
a teoria de todo o governo organizado por uma constituição escrita deve ser que é nula toda a resolução
legislativa com ela incompatível.
[...]
Se nula é a resolução da legislatura inconciliável com a
Constituição, deverá, a despeito de sua nulidade, vincular os tribunais e obrigá-los a dar-lhe efeitos? [...]
Enfaticamente é a província e o dever do Judiciário dizer o que é lei. [...]
Assim, se uma lei está em oposição com a Constituição;
se, aplicadas elas ambas a um caso particular, o Tribunal
se veja na contingência de decidir a questão em conformidade da lei, desrespeitando a Constituição, ou consoante a Constituição, desrespeitando a lei, o tribunal deverá determinar qual destas regras em conflito regerá
o caso. Esta é a verdadeira essência do Poder Judiciário.
Se, pois, os tribunais têm por missão atender à Constituição e observá-la e se a Constituição é superior a qual-
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quer resolução ordinária da legislatura, a Constituição,
e nunca essa resolução ordinária, governará o caso a
que ambas se aplicam. [...]

Pois bem. Dito o que se considera por jurisdição constitucional e analisado o seu contexto histórico, restam dois
questionamentos. Por que só a declaração de inconstitucionalidade tem o condão de garantir a supremacia da Constituição?
E por que a jurisdição constitucional foi entregue ao Poder Judiciário e/ou ao Tribunal Constitucional?
A primeira questão foi bem analisada por Kelsen (2007). Em
seus estudos sobre a jurisdição constitucional, ele elenca alguns
meios de se garantir a supremacia da Constituição, alguns pessoais e outros objetivos.
Entre as garantias pessoais encontra-se a necessidade de o
órgão que declara a inconstitucionalidade ser independente, ou
seja, o órgão que declara a inconstitucionalidade não pode estar sujeito a ingerências de qualquer outra autoridade. Nessa
categoria também está a responsabilização constitucional e civil
daqueles que venham a produzir atos em desacordo com a Constituição, verdadeiro método de coerção.
Ditas garantias pessoais buscam, através de prerrogativas,
estímulos e sanções, coagir as autoridades à prática apenas de
atos constitucionais. No entanto, como o direito é dever-ser, nada
impede que continuem sendo praticados atos inconstitucionais,
não obstante os estímulos, prerrogativas e sanções que conduzem a condutas constitucionais.
Por isso é que a verdadeira garantia da supremacia da Constituição repousa em um critério objetivo, qual seja, a declaração
de inconstitucionalidade com a consequente nulidade do ato constitucional propagadora de efeitos retroativos. Aqui o caráter da
garantia, além de ser objetivo e repressivo, independe do da vontade da autoridade da qual emana o ato, bem como da característica deontológica do direito. É que, toda vez em que o ato for
incompatível com a Constituição, sua inconstitucionalidade será
declarada e a nulidade será produzida com efeitos ex tunc, a fim
de que se mantenha a supremacia da Constituição.
A segunda questão também remonta a Kelsen (2007). Segundo o jurista austríaco, a atribuição de dizer o direito constitucional deve se reservada a um órgão independente e distinto
de qualquer outra autoridade estatal que se encarregue da anulação dos atos inconstitucionais: a jurisdição ou o Tribunal Constitucional.
Ao Executivo não caberia a declaração de inconstitucionalidade, uma vez que sua função típica é de administrar a coisa pú148
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blica, concretizando os mandamentos legais, sempre na persecução
do interesse público. Confiar a declaração de inconstitucionalidade
ao Executivo é autorizar a criação de um Estado totalitarista, porquanto a administração poderia negar aplicação à lei, bem como
negar aplicação à Constituição, bastando para isso interpretá-la
do modo que melhor lhe conviesse.
Ao Parlamento não caberia igualmente tal função porque
seria ingenuidade acreditar que o ente cujos poderes estão limitados pela Constituição garantiria a supremacia constitucional
contra os seus próprios atos. Se assim o fosse, o Legislativo terminaria sendo juiz em causa própria. Confiram-se as palavras de
Kelsen (2007, p. 150):
Não há hipótese de garantia da regularidade em que
possa ser maior a tentação de confiar a anulação dos
atos irregulares ao próprio órgão que os produziu do
que a da garantia da Constituição. E, em nenhum caso,
esse procedimento seria, precisamente, mais contra-indicado. Com efeito, a única forma em que se poderia
vislumbrar, em certa medida, uma garantia eficaz da
constitucionalidade (declaração de irregularidade por
um terceiro órgão e obrigação do órgão autor do ato
irregular de anulá-lo) é impraticável nesse caso, porque
o Parlamento não pode, por natureza, ser obrigado de
modo eficaz. E seria ingenuidade política contar que ele
anularia uma lei votada por ele próprio pelo fato de
outra instância a ter declarado inconstitucional. O órgão legislativo se considera na realidade um livre criador do direito, e não um órgão de aplicação do direito,
vinculado pela Constituição, quando teoricamente ele o
é sim, embora numa medida relativamente restrita.

E nem se diga que a declaração de constitucionalidade dos
atos do Parlamento lhe retiraria a soberania. A um, porque soberania é característica do Estado e não de um órgão estatal. A
dois, na medida em que a Constituição serve efetivamente para
limitar a atuação do Legislativo, tanto que o processo legislativo
está nela previsto.
Afora isso, refuta-se também a objeção de que a instituição
da jurisdição/tribunal constitucional violaria a separação dos Poderes. Com efeito, a instituição de um órgão independente, cujo
desiderato é declarar a inconstitucionalidade dos atos normativos
em desconformidade com a Constituição, em verdade, reafirma
a separação de Poderes, não no sentido estanque de repartição
de funções, mas no sentido de controle recíproco dos órgãos
constitucionais, em prol da manutenção da democracia.
O que se quer demonstrar é que não há uma situação de
superioridade do Poder Judiciário em relação aos demais PodeRevista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15
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res, nem mesmo uma usurpação do poder praticada pela jurisdição constitucional. Isso porque é a própria função de interpretar e aplicar o direito constitucional que confere ao Judiciário
essa característica especial. Inexiste conflito entre órgãos quando da atuação da jurisdição constitucional. Está-se apenas diante do exercício da própria função confiada pela Constituição aos
órgãos jurisdicionais.
A boa compreensão da exata função da jurisdição constitucional, contudo, perpassa pela distinção teórica entre controle
de constitucionalidade e declaração de inconstitucionalidade.
Pelo controle de constitucionalidade, qualquer órgão da estrutura do Estado com poderes decisórios pode apreciar a conformidade de normas válidas e antinômicas com a Constituição,
tudo com o fito de se aplicar a norma compatível e se recusar
aquela manifestamente ofensiva ao texto constitucional.
Pela declaração de constitucionalidade, por outro lado, afasta-se a norma tida por inconstitucional do ordenamento jurídico. Tal poder, por óbvio, só compete aos órgãos judiciários, uma
vez que a eles foi dada a característica de legislador negativo.
A relação existente entre controle de constitucionalidade e
declaração de constitucionalidade, pois, é de gênero e espécie.
Não obstante em ambos seja apreciada a conformidade de normas com a Constituição, é apenas na declaração que a norma é
retirada do sistema.
A diferenciação entre controle de constitucionalidade e declaração de inconstitucionalidade não é um pensamento isolado. Cavalcanti (1966, p. 181) abraça a ideia ao asserir que “o
princípio, portanto, é de que a apreciação da constitucionalidade
de uma lei não é privilégio do Poder Judiciário, mas cabe a cada
poder, no exercício de suas funções”.
Em relação ao Executivo, o controle de constitucionalidade
é feito com mais frequência. Isso porque ao Executivo cabe, além
de cumprir a lei, velar pelo cumprimento da Constituição, pela
regularidade dos serviços públicos e pela saúde financeira. No
entanto, é preciso que apenas os órgãos executivos de alto escalão e com poder decisório procedam ao controle de
constitucionalidade. Caso contrário, haveria excessiva insegurança jurídica, na medida em que as mais baixas escalas hierárquicas esquivar-se-iam do cumprimento da lei sob o argumento de
exercício de controle de constitucionalidade, bem como dificuldade em se levar a questão constitucional ao Judiciário, já que
não se estaria diante de uma decisão, e sim de um ato.
No tocante ao Legislativo, o controle de constitucionalidade,
pela própria natureza de sua atividade, é mais restrito. No mais
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das vezes, a competência do Legislativo esgota-se com a promulgação da lei, momento a partir do qual passa a atuar o Executivo. Porém, no exercício de funções atípicas, na atuação das
Comissões de Constituição e Justiça das Casas Legislativas, na
sustação de atos normativos do Executivo que exorbitem o poder regulamentar e na rejeição de medidas provisórias estão bons
exemplos de controle de constitucionalidade realizado pelo
Legislativo.
Para sintetizar, temos o seguinte: aos órgãos jurisdicionais
compete exclusivamente a declaração de inconstitucionalidade;
e aos demais órgãos, o controle de constitucionalidade, praticado com mais intensidade pelo Executivo e de forma mais tênue
pelo Legislativo.

6 Jurisdição constitucional no Brasil
O controle de constitucionalidade previsto na Constituição
Federal de 1998 é o difuso, uma vez que todos os órgãos
jurisdicionais têm competência para declarar a inconstitucionalidade. São os artigos 97 e 102, III, “a” a “d” que permitem essa
conclusão:
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os
tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
do Poder Público.
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendolhe:
[...]
III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas
decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei
federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado
em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal

Sucede que o controle de constitucionalidade, apesar de
difuso, concentra o controle abstrato no órgão máximo do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Isso porque a ação direta de
inconstitucionalidade, a ação direta de constitucionalidade, a
ação direta de inconstitucionalidade por omissão e a arguição
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de descumprimento de preceito fundamental são todas de competência do Supremo Tribunal Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal,
precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual e a ação declaratória
de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
[...]
§ 1.º A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei.
[...]
Art. 103. Podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade:
[...]
§ 2º - Declarada a inconstitucionalidade por omissão
de medida para tornar efetiva norma constitucional,
será dada ciência ao Poder competente para a adoção
das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias.

De tal forma, embora o controle de constitucionalidade
pátrio seja difuso, a competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal para o julgamento das diversas espécies de ações em
controle abstrato dá toques de controle concentrado ao sistema
brasileiro.
Em relação aos legitimados para propor as ações de controle abstrato de constitucionalidade, estão eles elencados no artigo 103 da Constituição Federal:
Art. 103. Podem propor a ação direta de
inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade:
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara
Legislativa do Distrito Federal
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de
âmbito nacional.
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É nesse quadro que se insere a jurisdição constitucional brasileira.

7 Legitimidade da jurisdição constitucional
Decerto, os membros do Poder Judiciário não possuem
legitimação democrática, porquanto a forma de investidura dos
magistrados não se baseia no voto, e sim no mérito, o que se
afigura, a priori, indispensável à manutenção da própria imparcialidade dos julgadores. Isso não significa, porém, que a atuação da jurisdição constitucional seja ilegítima.
Em primeiro lugar, na medida em que instituído pela Constituição Federal de 1988 para dizer o direito, sobretudo o direito constitucional, o Poder Judiciário está legitimado racionalmente. Foi a ordem estatuída que lhe atribuiu sua função e a
necessária autoridade para exercê-la. Quis o poder constituinte
confiar ao Poder Judiciário a função de guarda da Constituição.
Em segundo lugar, a dicção do direito entregue pelo poder
constituinte ao Judiciário baseia-se em um costume internacional e nacional, o que o lhe confere legitimidade tradicional. A
bem da verdade, desde a separação de Poderes pensada por
Montesquieu que os Estados modernos passaram a tripartir as
funções estatais e a atribuir ao Judiciário a atividade de dizer o
direito constitucional.
Em terceiro lugar, o Judiciário legitima-se pelo procedimento. A obediência aos princípios processuais – ampla defesa, contraditório, juiz natural, devido processo legal – inicia a
legitimação pelo procedimento, visto que a ordem processual
existe justamente com o escopo de criar a condição para que o
provimento jurisdicional reflita efetivamente a verdadeira realidade fática e jurídica (CARVALHO, 2010).
Ademais, a transformação estrutural da expectativa, através
do processo efetivo de comunicação, oportunizado pelo contraditório e pela formação dialética de tese, antítese e síntese, sobreleva a legitimação procedimental do Judiciário. Por exemplo: as expectativas da parte autora modificam-se após a apresentação da peça defensiva; o processo comunicativo travado
do primeiro grau até a última instância altera sobremaneira o
modo de se encarar a questão posta em juízo.
Em complemento à legitimação pelo procedimento, vem a
ideia de Häberle (1997) de uma sociedade aberta de intérpretes
da Constituição, cujo intuito é legitimar o Judiciário pela participação democrática. Nesse sentido, quanto mais entes e pessoas
participarem e influenciarem na interpretação da Constituição,
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maior será a legitimidade da decisão exarada pelo Poder Judiciário.
Meios para essa participação já existem. Basta pensar nas
diversas hipóteses de intervenção de terceiros, na figura do amicus
curiae – entes e indivíduos que, mesmo sem possuir interesse jurídico direto na lei objeto de controle concentrado de
constitucionalidade, têm o direito de tecer as considerações
fáticas e jurídicas que entenderem pertinentes ao deslinde da
causa –, bem como na possibilidade de audiências públicas. Dessa feita, o Judiciário está legitimado pela participação, o que,
em última instância, também o torna legitimado democraticamente, embora em menor grau.
Em quarto lugar, a dicção do direito operada pelo Judiciário possui legitimidade argumentativa. Isso porque, para Alexy
(2008), em um Estado em que a Constituição afirma que todo o
poder emana do povo e em que os agentes do poder jurisdicional
não são nomeados por um processo eleitoral, é preciso que a
atuação desses agentes seja legitimada por outra via, que não a
da representação política, típica do parlamento.
Essa representação democrática do poder jurisdicional é
argumentativa. Vale dizer, a legitimidade, ou não, dos atos
jurisdicionais, em uma democracia, depende da aceitação, ou
não, de sua fundamentação como correta por aqueles que estejam aptos a aceitar um discurso jurídico racional. Nesse sentido,
os dizeres do processualista Francisco Bertino Bezerra de Carvalho:
Desta maneira, as decisões judiciais desempenham um
papel integrador entre o monopólio estatal da jurisdição e as garantias processuais, porque o jurisdicionado
não submete o julgamento de seus interesses à voz singular do judiciário simplesmente porque acredita na
validade da solução oferecida em função da observância de regras procedimentais destinadas à obtenção de
uma decisão final justa porque, do ponto de vista formal, é regular, mas aceita curvar-se ao sistema como
um todo e à decisão específica no particular – sua norma individual – porque, e enquanto, destinatário de um
discurso de convencimento lógico, político, social e jurídico (CARVALHO, 2010, p. 254-255).

Aliás, a legitimação não ser democrática é indispensável à
própria função de guarda da Constituição. Eleitos pela maioria,
os agentes políticos do Executivo e do Legislativo sempre buscarão representar a vontade da maioria que os elegeu. Para evitar
arroubos dessa maioria, é que entram em cena os direitos fundamentais – verdadeiros limites à discricionariedade de confor154
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mação social da maioria – e a jurisdição constitucional, a responsável pela defesa dos direitos fundamentais consagrados na Constituição e, portanto, das minorias.
Assim, resta evidente o caráter contramajoritário da jurisdição constitucional, o qual seria frustrado caso a Jurisdição Constitucional tivesse legitimação democrática, pois o Supremo Tribunal apenas reafirmaria o quanto produzido pelo Legislativo
e Executivo, ou seja, pela maioria que teoricamente todos representariam.
Por sorte, ou melhor, pelo desenvolvimento teórico da
tripartição dos Poderes e das funções estatais, são outras as formas de legitimação da jurisdição constitucional. Com base nessa
linha de raciocínio, é lídimo afirmar que o caráter contramajoritário da jurisdição constitucional lhe confere mais uma espécie de legitimação: a legitimação pela defesa dos direitos das
minorias.
Nesses termos, retomando o parágrafo inicial, a jurisdição
constitucional é democrática não pela nomeação de seus membros mediante voto popular, mas pela defesa dos direitos fundamentais e imutáveis da pessoa humana erigidos em um Estado Democrático de Direito. Confiram-se as lições de Ferraz Jr.,
Diniz e Georgakilas (1989, p. 38) que se alinham ao quanto exposto:
Com isso, delineia-se também o sentido legitimante
do Poder Judiciário. Numa ordem dominada pela representação partidária e pelo exercício direto do poder, reconhece-se que a política é atividade própria
da cidadania, à qual se submete a competência administrativa do executivo. Nesse quadro, o Judiciário,
armado de suas garantias e excluído da atividade
político-partidária, é o único dos poderes cujo exercício, sendo público, exige, não obstante, um certo
alheiamento próprio da reflexão e do julgamento. Daí
o sentido de sua legitimidade repousar na dignidade
da prudência (saber jurídico e reputação ilibada) que
lhe confere o prestígio do equilíbrio e a suprema função de guarda da constitucionalidade.
[...]
Não obstante, o poder judiciário tinha sua importância quando se percebe que a função do princípio foi a
de localizar o exercício da atividade política no
Legislativo, parcialmente no Executivo, neutralizando politicamente o Judiciário. A neutralização do Judiciário funcionava assim como pedra angular do preceito, posto que permitia o equilíbrio legitimante entre os outros dois.
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Em quinto lugar, a jurisdição constitucional é legítima porque não impede o desenvolvimento dos demais Poderes, mormente o Legislativo. Na tarefa de defender a supremacia da Constituição, a jurisdição constitucional não extirpa do legislador a
capacidade de conformação social; não são retirados os espaços
constitucionalmente reservados ao legislador para ditar as regras sociais.
Na verdade, a jurisdição constitucional, ao interpretar a Constituição, impede apenas os excessos. Não há, portanto, uma
superconstitucionalização nem uma superjurisdição constitucional. É que, embora a ordem jurídica nasça com a Constituição,
não está ela toda contida no documento fundamental, o que
possibilita certa margem de manobra ao Parlamento.
Esses espaços de conformação, segundo os ensinamentos de
Alexy (2003), são estruturais e epistemológicos. Os espaços estruturais são os pontos em que a Constituição nada ordena ou
proíbe, permitindo, assim, a escolha de finalidades, a eleição de
meios igualmente eficazes e a realização de ponderações quando os princípios jurídicos conflitantes tiverem o mesmo peso. Os
espaços epistemológicos, de seu turno, surgem da incerteza, da
insegurança sobre a eficácia de um meio escolhido e dos reflexos por ele causados, bem como da extensão das próprias normas constitucionais.
Com isso, quando a jurisdição constitucional interpreta a
Constituição, ela não sufoca o Legislativo, mas apenas traça os
limites necessários à preservação das normas constitucionais.
Continua o Parlamento com o poder de conformar a realidade
social, contanto que não ultrapasse o limite imposto pela Constituição, na forma interpretada pela jurisdição constitucional. Não
se menoscaba a divisão de Poderes. Ao revés, a jurisdição constitucional é condição de sua existência. Logo, legitima-se a jurisdição constitucional por garantir a tripartição dos Poderes e garantir a própria função do Legislativo.
Por fim, não se olvide que a jurisdição constitucional é legítima por garantir a eficácia de todas as regras e princípios
legitimadores da Constituição, os quais foram expostos em tópico anterior. Por assim proceder, a jurisdição constitucional acaba
por defender os caracteres atributivos de legitimidade à Constituição.
Pois bem. Embora os critérios de legitimação elaborados pelos teóricos anteriormente descritos apliquem-se à jurisdição constitucional, o fato decisivo para a sociedade atual aceitar o Judiciário como órgão de defesa da Constituição está relacionado, a
rigor, com a própria ausência de legitimação democrática.
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Legitimada pelo mérito em seu acesso, assim como pelo exercício político partidariamente isento de suas funções, a jurisdição constitucional tem atuado no espaço deixado pela crise do
modelo de representação democrática. É que, sem tempo e condições técnicas para discutir as questões relevantes, e cada vez
mais preocupados com o jogo político, isto é, com a disputa pelo
poder em si, os representantes eleitos deixaram de aferir e definir a paleta de valores das sociedades.
Daí por que a sociedade passou a confiar à jurisdição constitucional o atendimento do interesse público primário, de modo
a ampliar a noção de justiça. Assim, atribui-se aos membros do
Poder Judiciário a tarefa de atender ao interesse direto da sociedade pela promoção da justiça.
Ora, se a legitimação democrática como modelo consistente
na eleição direta de representantes de interesses político-partidários encontra-se em crise, é natural que os elementos
diametralmente opostos a esse paradigma, ou seja, a neutralidade e a isenção político-partidária, sejam elevados à condição
de verdadeira fonte de legitimação da jurisdição constitucional.
Dessa feita, no atual momento histórico, a legitimidade da
jurisdição constitucional está calcada em sua neutralidade e em
sua isenção político-partidária enquanto atividade cujo
desiderato é a busca da justiça.

Conclusão
Jurisdição constitucional é a atividade exercida pelo Poder
Judiciário voltada à defesa da supremacia da Constituição por
meio da declaração de inconstitucionalidade.
A jurisdição constitucional não possui legitimação democrática, porquanto a forma de investidura dos magistrados não se
baseia no voto, e sim no mérito, o que se afigura, a priori, indispensável à manutenção da própria imparcialidade dos
julgadores. Isso não significa, porém, que a atuação da jurisdição constitucional seja ilegítima.
Com base em teorias de legitimação elaboradas ao longo
da história, pode-se afirmar que, apesar de não ter legitimidade
democrática, a jurisdição constitucional, ao exercer sua função,
está imbuída de legitimação racional, tradicional, procedimental,
participativa, argumentativa, pela defesa de minorias, pela garantia da tripartição de Poderes e pela defesa dos princípios e
das regras que conferem legitimidade à própria Constituição.
Não obstante os diversos critérios de legitimação aplicáveis
à jurisdição constitucional, o fato decisivo para a atual socieda-
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de aceitar o Judiciário como órgão de defesa da Constituição
está relacionado com a crise do modelo de representação democrática.
Legitimada pelo mérito em seu acesso, assim como pelo exercício político partidariamente isento de suas funções, a jurisdição constitucional tem atuado no espaço deixado pela crise da
legitimação democrática, de modo que a sociedade passou a confiar à jurisdição constitucional o atendimento do interesse público primário.
Se a legitimação democrática como modelo consistente na
eleição direta de representantes de interesses político-partidários encontra-se em crise, é natural que os elementos
diametralmente opostos a esse paradigma, ou seja, a neutralidade e a isenção político-partidária, sejam elevados à condição
de verdadeira fonte de legitimação da jurisdição constitucional.
Portanto, no atual momento histórico, a legitimidade da jurisdição constitucional está calcada em sua neutralidade e em
sua isenção político-partidária enquanto atividade cujo
desiderato é a busca da justiça.
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RESUMO
Inicialmente foi realizada uma abordagem sobre a história
do crédito e da economia brasileira desde 1950. O trabalho
analisou a autonomia gerencial na análise e concessão de crédito
traçando um paralelo com os normativos do BACEN e da CAIXA
que regulam a matéria, em especial no uso do SIRIC – software
utilizado pelos gerentes de atendimento da instituição bancária
–, destacando o envio de informações ao programa para cálculo
do risco da operação e as condições em que ela pode ser aprovada.
Afastada a discussão sobre o exercício da função de confiança,
mencionou-se a posição da doutrina e da jurisprudência
majoritária e questões referentes à responsabilidade civil por
danos causados à instituição por concessão irregular de crédito,
assim como consequências criminais, administrativas e
trabalhistas, enfatizando a demissão por justa causa.
Palavras-chave: Gerente de atendimento. Mensuração de
risco de crédito. Responsabilidade. Concessão irregular de
crédito.

ABSTRACT
Initially it was made an approach in the history of credit
and Brazilian’s economy since 1950. The study analyzed the
management autonomy in the analysis and the granting of
credit outlining a parallel between the regulations of BACEN
and CAIXA that rule the matter, especially the use of SIRIC – a
software used by the bank’s managers – underlining the feeding
of information to the application to calculate the risk of the
operation and the protection arrangements in which it can be
approved. Dismissing the discussion on the pursuit of reliable
function, it was referred the position of the doctrine and
majority jurisprudence and issues relating civil responsibility for
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the damage caused to the institution by irregular granting of
credit, as well as criminal, administrative and labor
consequences, emphasizing the dismissal with just cause.
Keywords: Management. Credit risk measurement.
Responsibility. Irregular granting of credit.

Introdução
A inspiração para pesquisar esse tema surgiu de reclamatória
trabalhista proposta por gerente de relacionamento da Caixa
Econômica Federal que pretendia anular penalidade aplicada
em processo disciplinar em que foram apuradas irregularidades
na concessão de crédito.
Defendia a tese de que não tinha autonomia para conceder
financiamentos e que tanto a análise quanto a concessão do
crédito eram realizadas pelo Sistema de Mensuração de Risco de
Crédito (SIRIC).
É bem provável que o leitor nunca tenha ouvido falar desse
sistema e por isso a necessária apresentação: trata-se de um
software que automatiza procedimentos e consolida um banco
de dados que permite avaliar o risco a que se submeterá a instituição financeira na concessão de crédito.
Dada a particularidade do estudo, é natural o questionamento
sobre sua relevância, mas a prática jurídica revela que o tema traz
conteúdo de intenso debate, exatamente por albergar dois assuntos interessantes e atuais: a atuação do gerente na concessão
do crédito e as novas tecnologias utilizadas pelos bancos.
A cada dia mais, o Poder Judiciário tem sido acionado para se
manifestar sobre a aplicação de penalidades, entre elas, a demissão por justa causa e o ressarcimento às instituições em razão de
prejuízos causados por irregularidades cometidas na concessão de
crédito.
Mas é imprescindível advertir que o artigo não pretende
debater interpretações doutrinárias e jurisprudenciais sobre natureza e caracterização do exercício de função de confiança. O
foco central da pesquisa é verificar se o gerente de atendimento
possui autonomia para a concessão do crédito ou apenas aplica
os normativos do BACEN e da CAIXA.
Ao encontrar a resposta para essa pergunta, poderá o
julgador formar sua convicção sobre eventual penalidade aplicada ao trabalhador, e a pesquisa pretende oferecer mais subsídios para o convencimento.
Ao permear as exigências normativas e o uso da ferramenta
operacional, será possível verificar se a autonomia gerencial se
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mantém ou não preservada, possibilitando ao juiz decidir sobre
a responsabilização do gerente por eventual prejuízo causado à
instituição bancária.
A especificidade do tema requer a prévia contextualização
com a evolução da economia e do crédito no país, por meio de
um breve ensaio histórico que abordará do período das graves
instabilidades econômicas até o equilíbrio da moeda, com destaque para o Acordo de Basileia.
Essa análise prévia permitirá conhecer os eventos que antecederam as publicações das resoluções do BACEN que regulamentam a concessão do crédito.
Na sequência, serão abordadas a intermediação bancária, a
sistemática de mensuração de crédito adotada pela CAIXA e as
atividades gerenciais relacionadas com o trabalho de análise da
concessão de crédito, alçada gerencial, competência e as normas
do BACEN.
Por meio de pesquisa doutrinária, normativa e jurisprudencial
serão exploradas as rotinas tipicamente bancárias, oferecendo
ao leitor uma visão geral, mas fidedigna, da realidade vivenciada
pelos gerentes de atendimento, especialmente na análise e concessão do crédito.
Traçou-se um paralelo entre a atividade gerencial e as exigências normativas que assinalam erros e fraudes que fragilizam
o sistema financeiro como um todo, causando o chamado risco
sistêmico.
Também foi possível inserir a interpretação recente dos tribunais sobre a atuação do gerente na inserção de dados no SIRIC,
enfatizando as repercussões criminais, cíveis e administrativas, a
responsabilidade civil (ressarcimento) e a improbidade como fator motivador da demissão por justa causa.
Pretende-se ver esclarecidas questões muitas vezes distorcidas
sobre as reais atividades desempenhadas pelos gerentes de atendimento e, de forma mais específica, desvendar se os profissionais têm autonomia para conceder o crédito, devendo responder pelas irregularidades cometidas na avaliação pelo sistema
que mensura o risco da instituição bancária.

1 Os percalços da economia no Brasil: breve histórico
A história nem tão recente do país revela que a conjugação
de grave instabilidade macroeconômica com uma intensa dependência do mercado externo impingiu aos brasileiros o mais
longo período de inflação já registrado pela história mundial
(VERSIGNASSI, 2011, p. 74).
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Não por acaso vivenciamos um lento processo de consolidação das autoridades monetárias. A verdade é que até 1945
não havia controle de oferta de moeda no país, o que só veio
a acontecer com a criação da Superintendência da Moeda e do
Crédito.
Vinte anos se passaram até a criação do BACEN e o do Conselho Monetário Nacional (CMN): o primeiro para supervisionar
o sistema financeiro e buscar o alinhamento entre os diversos
bancos centrais para garantir a solvência do mercado financeiro
internacional e evitar crises sistêmicas; o segundo, para formular
a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da
moeda e o desenvolvimento socioeconômico.
Antes disso, em 1950, teve início o processo de inserção do
país na economia mundial, mas a dependência do capital externo nos tornou vulneráveis às crises internacionais, especialmente as do petróleo, ocorridas em 1973 e 1979, que desencadearam um quadro de grave recessão interna durante a década de
1980.
A crise teve início subitamente quando os países produtores
majoraram os preços do petróleo para consolidar o monopólio
e compensar a perda de poder aquisitivo ocorrida com a desvalorização do dólar americano em meados de 1971, e a queda na
produção dos poços localizados na Bahia e a alta dos fretes internacionais em razão do fechamento do Canal de Suez contribuíram para o agravamento da situação brasileira (SENNA, 1978,
p. 83).
A verdade é que os dólares acumulados pelos países produtores de petróleo (os chamados petrodólares) eram aplicados em
bancos europeus, e esse mesmo dinheiro foi, em boa parte, destinado a financiar os déficits comerciais dos países importadores
de petróleo (SAES; SAES, 2013, p. 480).
Como consequência, ocorreu o aumento asfixiante das taxas de juros no mercado internacional, passando de patamares
entre 4% e 6% até 1977 para mais de 21% em 1981 (BRUM,
1999, p. 73).
A dívida pública externa brasileira também teve aumento
expressivo, passando de US$ 5,34 bilhões em 1973 para US$ 49,9
bilhões em 1979 (SAES; SAES, 2013, p. 480) e US$ 81,45 bilhões
em 1985 (BAER, 1995, p. 109).
As crises do petróleo, aliadas à falência financeira do Estado e ao descaso com a dívida pública, conduziram o país à crise
econômica na década de 1980, num processo inflacionário que
atingiu um valor acumulado de 50.406.148,00% (MIOTO, 2014,
p. 3).
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É verdade que a inflação se manteve controlada entre 1964
e 1970, alcançando a marca de 20% a.a., mas, com as crises do
petróleo, acelerou para patamares de 40% a.a. no final da década de 1970 e 100% a.a. no início da década seguinte.
A situação era caótica: entre 1980 e 1994, as taxas médias
de crescimento econômico e de investimento no Brasil foram respectivamente de 2,3% e 20,5% a.a., enquanto a taxa média anual
de inflação medida pelo IGP-M da FGV foi de 725,4% (LACERDA,
2009, p. 9).
O quadro a seguir revela os índices de inflação:
Ano
1987
1988
1989
1990
1991
1994

Inflação no ano inflação anualizada do plano econômico
do plano
mês anterior ao plano
(mês/ano)
363,4%
930%
Bresser (Junho 1987)
980,2%
1.972,9%
1.965%
Verão (Janeiro 1989)
1.621,0%
8.662,6%
Collor (Março 1990)
472,7%
662%
Collor2 (Janeiro 1991)
916,4%
10.444,6%
Real (Julho 1994)

Inflação pré-Plano Real (IPCA)1

Em 1982, o Brasil declarou moratória admitindo que não
teria como pagar seus compromissos e passou a viver a maior
recessão de sua história, com seguidos pedidos de socorro ao
Fundo Monetário Internacional (FMI).
Nesse período, a economia caracterizava-se pela escassez
de crédito e o desempenho das instituições financeiras era resultado de ganhos inflacionários, transações com títulos públicos e operações de crédito de curtíssimo prazo (o chamado
overnight).
De acordo com dados do IBGE, até meados de 1994 o país
viveu a alternância de alta inflação, beirando a hiperinflação
com valores mensais excedendo no pico 80%, com a estabilidade apenas transitória de preços, em breves períodos que se seguiam aos sucessivos programas de estabilização dos anos de 1980
e primeira metade dos anos de 1990 (IBGE, 2013).
Foram inúmeras as tentativas de controlar a inflação, desde
o congelamento de preços dos “fiscais do Sarney” até o confisco
de depósitos bancários do Plano Collor em 1990; no entanto,
nenhuma delas teve êxito em estabilizar os preços internos no

1

Banco Central do Brasil. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pec/appron/
apres/Evolu%E7%E3oRegula%E7%E3oSFBrasileiro_Apresenta%E7%E3o_
Santiago-Chile.pdf>. Acesso em: 8 jan. 2015.
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longo prazo, o que fazia a credibilidade dos governos despencar a cada tentativa frustrada.
A instabilidade macroeconômica, o baixo crescimento e a
inflação crescente causaram a chamada desmonetização, ou seja,
diminuição da quantidade de moeda porque as pessoas buscaram aplicações financeiras que rendessem juros, com o colapso
do sistema financeiro.
Para se ter uma ideia da instabilidade, entre 1980 e 1993,
tivemos 4 moedas, 5 congelamentos de preços, 9 planos de estabilização, 11 índices de inflação, 16 políticas salariais diferentes,
21 propostas de pagamento da dívida externa e 54 mudanças
na política de preços.
Os déficits fiscais somente começaram a apresentar diminuição significativa entre 1990 e 1994, com a promulgação da Constituição Federal em 1988, que trouxe mudanças na condução da
política fiscal.
Somente com a implantação do Plano Real, em julho de
1994, a inflação começou a ser gradativamente controlada. Mas
o pesadelo ainda não tinha terminado, pois, enquanto o Brasil
tentava se equilibrar nas próprias pernas, o mercado internacional enfrentava ameaças de crises de solidez cambial: Venezuela
em 1994, México em 1995, os “Tigres Asiáticos” em 1997 e a Rússia
em 1998 (SAES; SAES, 2013, p. 575).
A nova realidade internacional e a fragilidade econômica no
setor financeiro forçaram o governo a realizar profunda
reestruturação no setor bancário, implementando medidas muito
contestadas na época por incluírem liquidações e privatizações de
bancos públicos, mas que serviram como ponto de inflexão no sistema bancário, permitindo a tão sonhada estabilidade econômica
e o surgimento de um sistema financeiro muito mais eficiente.
Em meio a essa “odisseia”, o país conseguiu alcançar certa
estabilidade de sua economia e o fortalecimento da moeda, para
a partir daí retomar conceitos básicos de estrutura de custos e
eficiência produtiva.

1.1 O acordo de Basileia: histórico e fundamentos
No final da década de 1920, a atuação dos consórcios de investimentos, das grandes empresas e de bancos fortes no mercado
de ações como financiadores produziu uma explosão na concessão
do crédito e o redirecionamento da economia para os ganhos financeiros especulativos (SAES; SAES, 2013, p. 355).
Em 1929 o crash da Bolsa de Valores de Nova York provocou
uma abrupta redução do PIB e dos investimentos, a elevação do
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desemprego (que chegou a 25%) e a formação de um ambiente
de forte recessão nos Estados Unidos da América (SAES; SAES,
2013, p. 348).
A partir daí os fatores de risco às operações financeiras passaram a ser o foco da preocupação do mercado financeiro mundial, tanto que no discurso de posse da presidência dos Estados
Unidos, em 1933, Franklin Delano Roosevelt afirmou ser necessária “uma supervisão rígida das transações bancárias, de créditos e de investimentos”.
Não demorou muito e em 1973 o aumento do preço do petróleo conduziu a uma nova crise financeira com desestabilizações políticas que desencadearam guerras e empurraram o
mercado financeiro internacional para uma grave instabilidade
econômica com intensa volatilidade nas cotações dos ativos financeiros (em especial o petróleo) com reflexo nos índices das
bolsas de valores de todo o mundo.
A forte oscilação fez eclodir insolvências nos contratos internacionais de câmbio, afetando até mesmo instituições financeiras sólidas, como o banco privado alemão Bankhaus Herstatt.
Nessa nova realidade mundial, e sob a tônica do receio de
uma inadimplência sistêmica, especialistas financeiros do G-10
idealizaram, em 1974, o Comitê de Regulamentação Bancária e
Práticas de Supervisão com sede na cidade suíça de Basileia, para
funcionar como um fórum de cooperação regular sobre assuntos relativos à supervisão bancária.
Mesmo sem possuir autoridade formal para supervisão
supranacional, o receio de uma insolvência generalizada fez com
que o Comitê passasse a influenciar as políticas bancárias até
mesmo de países não membros, com orientações que buscavam
melhorar as práticas no mercado financeiro internacional, estabelecendo padrões mínimos de supervisão nas áreas consideradas desejáveis (YANAKA, 2009, p. 14).
Foi nesse contexto histórico que o Brasil tornou-se signatário do Acordo de Basileia, o principal pacto assinado pelo país
sobre o tema.

1.2 O acordo de Basileia I
Em julho de 1988, o Acordo de Basileia definiu mecanismos para a mensuração do risco de crédito e estabeleceu exigências de capital mínimo para suportar riscos nas atividades
bancárias.
Agora era necessário adequar o sistema financeiro interno
às normas internacionais, sendo imprescindível reforçar a soli-
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dez e a estabilidade do sistema bancário, minimizando desigualdades competitivas entre os bancos e promovendo a adequação
entre o patrimônio e o grau de risco das operações bancárias.
Em terras brasilis, os bancos geravam grande parte de suas
receitas com os ganhos inflacionários, as chamadas receitas de
floating, e as adequações não se apresentavam como uma oportunidade atraente.
Em meio a agitações internas e externas, a consolidação do
Plano Real conseguiu conduzir o país à estabilidade econômica,
graças à implantação de alterações estruturais nas instituições
bancárias que deixaram de ter no floating inflacionário sua principal fonte de renda.
A situação começava a mudar e as operações de crédito mais
rentáveis aposentaram as praticadas com maior liquidez e essa
quebra de paradigma proporcionou o surgimento de um ambiente macroeconômico mais estável e sustentável, com ênfase nos
conceitos de solvência e liquidez nas atividades bancárias.
O novo ritmo revigorava a economia e o BACEN tratou de
implementar os termos do Acordo de Basileia I com as resoluções n o 2.099/94 e n o 2.682/99, para tratar de valores mínimos
de capital e grau de risco das operações, e especificar critérios
de classificação das operações de crédito e regras para a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa, respectivamente.

1.3 O acordo de Basileia II
Historicamente o sistema bancário sempre teve função vital
para a economia por fornecer o crédito necessário aos investimentos estratégicos e naquele momento o cenário econômico
estável revelou-se favorável à expansão do mercado de crédito
na obtenção de lucratividade e receitas.
A partir de 1994, a expansão do crédito passou a impulsionar fortemente o consumo das famílias brasileiras, renascendo o
crescimento da indústria e do comércio, com reflexos positivos
nos índices econômicos do país.
Aproveitando a nova onda socioeconômica e impulsionados pela política do governo, os bancos aumentaram a concessão de crédito para o consumo.
A tabela do IBGE (2013) apresenta o crescimento vertiginoso dos empréstimos aos setores público e privado no ano de 1994
quando comparado ao ano anterior:
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Período
30-set-93
31-dez-93
31-mar-94
30-jun-94

Ao setor público
68.562
160.597
437.973
907.320

Ao setor privado
498.151
1.452.701
4.089.975
12.809.961

Total
566.713
1.613.298
4.527.948
13.717.281

Em milhões de cruzeiros reais (CR$ 1.000.000)

Tudo ia bem até que o governo subitamente foi forçado a
mudar os rumos da economia para tentar se blindar dos efeitos
da crise mexicana.
O problema é que as medidas vieram por meio de um remédio amargo que contraiu a política monetária e conduziu à
retração da atividade econômica e à explosão nos índices de
inadimplência: a elevação da taxa básica de juros.
Mas já era tarde: muito dinheiro já havia sido emprestado
na política de expansão de crédito ao consumidor. Resultado:
estava aberto o período de falência dos bancos.
Aqueles de menor porte, por possuírem uma estrutura de
ativos menos diversificada e menores margens para absorver o
aumento da inadimplência, foram os primeiros dragados pelos
efeitos nefastos da grave desestabilização econômica.
Mas, no caso das instituições bancárias, as coisas não são tão
simples, pois, durante sua evolução, desenvolveram no DNA uma
característica perversa: a falência de uma delas faz crescer
exponencialmente a probabilidade de um risco sistêmico que
poderá colapsar muitas outras atividades econômicas.
A partir do momento em que bancos médios, como o Econômico e o Nacional, passaram a enfrentar problemas de liquidez,
ficou evidente que a solidez de todo o sistema bancário estava
em risco, e o BACEN foi forçado a agir com a liquidação e a intervenção nas instituições problemáticas e com a publicação de
resoluções para tentar reestruturar o sistema.
Enquanto isso, na Europa, por meio do documento “Práticas
Seguras de Gestão e Supervisão de Risco Operacional” (COMITÊ
DE BASILEIA DE SUPERVISÃO BANCÁRIA, 2006), de fevereiro de
2003, o Comitê articulou uma nova estrutura de princípios, inicialmente voltada para a indústria, mas que logo foi adotada pelas
instituições bancárias que implementaram suas próprias estruturas de gerenciamento de risco operacional, as chamadas
frameworks.
Diante da rápida evolução do cenário bancário mundial com
o alastramento da grave crise econômica, foi divulgado, em junho de 2004, o Novo Acordo de Capital (International
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A
Revised Framework), batizado de Basileia II.
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O acordo trazia uma nova proposta, com um conceito de
melhores práticas de controle e gestão dos riscos e transparência
para fortalecer a estrutura de capital das instituições e promover
a estabilidade financeira, mas com um enfoque mais flexível ao
conceder maior liberdade às instituições financeiras para avaliar
os riscos de suas operações de crédito, desde que comprovada a
consistência do modelo adotado.
Preocupado com a segurança e a liquidez das operações de crédito, o BACEN publicou as resoluções no 3.380/2006 e no 3.464/2007,
dispondo sobre o gerenciamento de risco operacional e de risco de
mercado, respectivamente.

1.4 Acordo de Basileia III
Assim que retomaram os níveis de crescimento, as grandes
economias pediram desafios maiores, investimentos maiores e,
consequentemente, riscos maiores.
Em nome da ampliação da liberdade de mercado, novas
políticas para reduzir o controle governamental sobre os negócios foram paulatinamente aplicadas, especialmente nos Estados Unidos – era o início da desregulamentação –, que buscava
retirar as amarras do Estado sobre o mercado.
As hipotecas dos imóveis estavam a todo vapor, e essa intensificação fez com que os bancos norte-americanos passassem
a oferecer créditos até mesmo para cidadãos com histórico ruim
de pagamento de débitos, os chamados subprime, ou seja, pessoas com histórico de crédito ruim.
A história revelaria mais tarde que a intensa desregulamentação
não se mostraria como a alternativa mais adequada, e a concessão
desenfreada de crédito conduziu à crise de 2008 e atingiu
impiedosamente, mais uma vez, a maior economia do mundo.
As vulnerabilidades do sistema foram descortinadas e a falência do banco americano Lehman Brothers representou o início da crise financeira internacional mais avassaladora desde
1929. Crise que ainda afeta gravemente alguns países europeus,
os chamados PIGS.
O fenômeno da globalização se encarregou de fazer o resto: “o rei estava nu”.
Ficou claro que deixar em segundo plano a gestão de riscos
e a regulação bancária fatalmente conduziria à inadimplência
generalizada, atingindo diretamente o consumo e desaguando
em recessão e desemprego.
Paradoxalmente a solidez do sistema financeiro brasileiro e
a regulamentação prudencial mais conservadora que o padrão
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internacional fizeram com que o país passasse, inclusive, a integrar o Comitê de Supervisão Bancária da Basileia.
A situação se agravava e a urgência em recuperar a estabilidade no mercado financeiro mundial fez surgir uma proposta
amparada em três conceitos: solidez, transparência e competitividade – nascia assim o Acordo de Basileia III.
Para o Comitê, era necessário aumentar a capacidade dos
bancos de absorver choques decorrentes do estresse financeiro e
econômico para manter a estabilidade e gerar o crescimento sustentável, aprimorando práticas de gestão e governança de riscos, mas, em especial, fortalecer a transparência.
As recomendações visavam aprimorar a regulamentação
prudencial do compromisso assumido pelos países membros do
G-20 em dezembro de 2010.
O Comitê buscava medidas macroprudenciais para reduzir a
probabilidade e a severidade das crises bancárias e seus potenciais efeitos negativos daquele tsunami que se abatia sobre toda
a economia mundial.
Por aqui, o BACEN preparou-se para enfrentar a “marolinha” 2 anunciada pelo então presidente Lula, publicando a resolução n o 3.721/2009, dispondo sobre gerenciamento de risco
de crédito e determinando que as instituições bancárias
implementassem estruturas de gerenciamento de risco compatíveis com a natureza das operações e a complexidade dos produtos e serviços, proporcionalmente à dimensão da exposição ao
risco de crédito da instituição.
Dessa forma, era conferida à estrutura de gerenciamento do
risco de crédito competência para identificar, avaliar, mensurar,
controlar e mitigar riscos associados a cada instituição individualmente.
Nos termos da resolução, a estrutura de gerenciamento deveria estabelecer limites operacionais para reduzir os riscos da
instituição, validar sistemas internos para viabilizar a gestão,
ampliar os procedimentos de recuperação de crédito e desenvolver projetos para identificar, mensurar e controlar a exposição ao risco.
Já no artigo 2o, a resolução atribui o conceito de risco de
crédito como sendo:
2

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a minimizar os efeitos da crise
americana no Brasil, neste sábado, em São Bernardo do Campo, depois de
participar de carreata ao lado do candidato a prefeito da cidade, o ex-ministro Luiz Marinho, afirmando: – Lá (nos EUA), ela é um tsunami; aqui, se ela
chegar, vai chegar uma marolinha que não dá nem para esquiar” (GALHARDO, 2008).
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a possibilidade de ocorrência de perdas associadas ao
não cumprimento pelo tomador ou contraparte de suas
respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados, à desvalorização de contrato de crédito decorrente
da deterioração na classificação de risco do tomador, à
redução de ganhos ou remunerações, às vantagens concedidas na renegociação e aos custos de recuperação.

Esse histórico permite ao leitor conhecer, ainda que de forma superficial, os tropeços históricos que culminaram em impor
ao sistema bancário medidas de controle rigoroso sobre a concessão do crédito.

2 A intermediação bancária e o risco de crédito
Nossa civilização está baseada historicamente na captação e
no empréstimo de dinheiro, não sendo possível imaginar a evolução da economia sem a invenção do crédito.
A palavra crédito deriva do vocábulo latino credere, que
significa crer, confiar, acreditar, ou, ainda, do substantivo
creditum, que significa confiança, exatamente porque os contratantes precisam acreditar que as condições contratadas serão
respeitadas.
Não há dúvidas de que o sistema de crédito constitui uma
das mais valiosas ferramentas monetárias, com benefícios para
os agentes econômicos não apenas do ponto de vista individual, mas também, e principalmente, para o conjunto de toda a
economia (ARANGO, 2009).
A estabilidade da moeda advinda do Plano Real, o crescimento da indústria e os excelentes níveis de emprego e renda
desde meados da década de 90 do século passado impulsionaram a demanda por crédito no país.
A possibilidade de aquisição de produtos outrora intangíveis, a chamada “demanda reprimida”, foi incentivada sobremaneira pelo crédito consignado e pelo financiamento
habitacional.
Ao alterar hábitos de consumo das classes C, D e E (68% da
população brasileira, de acordo com Chiara (2014)), o crédito
revela-se importante propulsor do crescimento, fomentando o
consumo e alavancando o setor produtivo, com a geração de
emprego e renda.
A verdade é que o aumento da demanda por bens de consumo duráveis já chegou a ser responsável por 80% do PIB, o
indicador das atividades econômicas do país, ou seja, 80% de
toda a riqueza produzida no Brasil num determinado período
veio da demanda pelo consumo.
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Em contrapartida, alterações legislativas (lei de falências e a
alienação fiduciária) e o crédito consignado reduziram o risco
nas operações bancárias.
Nesse compasso, o setor financeiro, por ser um dos responsáveis pela condução de políticas de desenvolvimento, experimentou expressivo crescimento nas duas últimas décadas.
Segundo o Relatório de Economia Bancária e Crédito relativo ao ano 2012, divulgado em 2013 pelo BACEN:
A expansão do crédito ao longo da última década e sua
crescente importância como elemento transmissor de
política monetária, aliadas às transformações ocorridas
nos mercados financeiros, especialmente a partir da crise de 2008, ensejaram oportunidade de aprimoramento e ampliação da base de dados de crédito. Nesse sentido, o Banco Central do Brasil (BCB) passou a divulgar
conjunto mais extenso e detalhado de informações relativas ao mercado de crédito. Destacam-se modalidades que adquiriram expressão em anos recentes, a
exemplo do crédito consignado, cartão de crédito e capital de giro. Além disso, passou-se a fazer maior
detalhamento de linhas de crédito consolidadas ao longo do tempo, como financiamentos imobiliário, rural e
com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES). Essas e outras inovações
constituem avanço importante e contribuem para a classificação mais precisa e uniforme das informações produzidas.
Nesse contexto, já considerada a nova estrutura de dados e de acordo com a tabela 1, o saldo total das operações de crédito do sistema financeiro, computados os
recursos livres e direcionados, alcançou R$ 2,368 trilhões
em dezembro de 2012, com expansão anual de 16,4%,
ante 18,8% em 2011 e 20,6% em 2010, passando a
representar, relativamente ao Produto Interno Bruto
(PIB), 53,8%, ante 49,1% em 2011 e 45,4% em 2010.
Por segmento, as carteiras de crédito referentes a pessoas jurídicas e a pessoas físicas totalizaram R$ 1,292
trilhão e R$ 1,076 trilhão, após elevações anuais de
16,1% e 16,8% em 2012, respectivamente (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2012, p. 9, grifo nosso).

O documento revela, por um lado, a enorme quantidade
de dinheiro disponibilizada no mercado e, por outro, a necessidade do controle na concessão desse crédito para impedir tanto
a desvalorização da moeda pelo excesso de oferta quanto a
inadimplência generalizada.
Intermediando esse fluxo econômico entre os investidores e
os agentes deficitários (tomadores de recursos) estão as instituições financeiras, obtendo obviamente um spread (diferença en-
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tre a taxa de juros cobrada aos tomadores e a taxa de juros paga
aos depositantes pelos bancos) para garantir a rentabilidade
mínima que seus sócios e acionistas exigem.
E, entre as diversas estratégias utilizadas, a mais usual é a
concessão de crédito.
Mas, ao conceder um empréstimo ou um financiamento, a
instituição bancária assume deliberadamente o risco de não receber de volta o dinheiro pelas mais variadas razões: desde o caráter do cliente, passando por sua (in)capacidade de gerir negócios, influência de fatores climáticos ou da política econômica.
Não fosse esse risco suficiente, a instituição deve observar as
exigências mínimas de capital para precaver o risco de crédito e
realizar rigoroso controle interno para impedir a prática do crime de lavagem de dinheiro previsto na Lei no 9.613/98.
Sendo assim, os bancos estão sujeitos a regulamentação e
controle ostensivo para prover segurança ao sistema, devendo
seguir rigorosamente a lei e os normativos internos, por meio de
procedimentos denominados compliance 3.
A aplicação prática dessa política reflete-se na segregação
de funções, por exemplo: quem determina um investimento não
pode ser aquele que vai fiscalizá-lo; e quem cria uma norma interna não pode ser o fiscalizador dessa norma.
Assim, os empregados são orientados a atuar nos estritos
termos da lei, utilizando-se de mecanismos que ofereçam segurança nas operações financeiras para impedir prejuízos à instituição e a fragilização do sistema.
A adoção dessas medidas permite a apuração de inconsistências e a checagem de conflitos entre os documentos e as exigências
normativas com o objetivo de afastar interferências que possam
conduzir à invalidação de procedimentos na concessão de crédito.

2.1 A Caixa Econômica Federal no contexto nacional4
Com 154 anos de existência, a Caixa Econômica é o maior
banco público da América Latina e principal agente das políti3

4

“Vem do verbo em inglês ‘to comply’, que significa ‘cumprir, executar, satisfazer, realizar o que lhe foi imposto’, ou seja, compliance é estar em conformidade, é o dever de cumprir e fazer cumprir regulamentos internos e
externos impostos às atividades da instituição. [...] Conhecer as normas da
organização, seguir os procedimentos recomendados, agir em conformidade e sentir quanto é fundamental a ética e a idoneidade em todas as nossas
atitudes” (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, s/d, p. 11).
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Disponível em: <http://www1.caixa.gov.br/imprensa/index.asp>. Acesso em: 15 dez. 2014. Os dados apresentados referem-se ao ano de 2013.
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cas públicas do Governo Federal com papel fundamental na promoção do desenvolvimento urbano e da justiça social no país ao
priorizar investimentos em habitação, saneamento básico,
infraestrutura e prestação de serviços como o pagamento de FGTS,
PIS e seguro-desemprego, além das loterias e de programas sociais como o “Minha Casa Minha Vida” e “Minha Casa Melhor”.
Líder de mercado nos segmentos de habitação e poupança,
tem presença em todos os 5.565 municípios, com 4 mil agências
e uma rede com mais de 67,5 mil pontos de atendimento.
Com quase 20% do mercado de crédito nacional, a CAIXA
injetou, apenas em 2013, mais de R$ 635 bilhões na economia
brasileira, por meio de contratações de crédito, distribuição de
benefícios sociais, investimentos em infraestrutura e remuneração de pessoal, entre outros.
Ao final do ano de 2013, 92,7% da carteira de crédito se
concentrava nos ratings de maior qualidade (de AA a C). O índice de inadimplência totalizou 2,3%, com queda de 0,10 ponto
percentual no trimestre.
Sim, os números de 2013 são impressionantes, mas os relativos a 20145 são ainda mais expressivos: os investimentos na economia atingiram a casa de R$ 689,6 bilhões (contra os R$ 635
bilhões de 2013), o que corresponde a 13,4% do PIB.
Na concessão de crédito, a Caixa conquistou 6 milhões de
clientes por ano e tem hoje cerca de 78 milhões, passando a ser
o 2o banco em carteira de crédito (sendo 80% carteira de baixo
risco), a 3a instituição em ativos e a 1a em poupança e habitação,
crescendo 5,5% com lucro líquido em 2014 de R$ 7,1 bilhões,
resultados construídos com a melhoria na gestão dos custos, processos e produtividade, aliada ao início da maturação dos investimentos realizados em novas unidades e infraestrutura
tecnológica.
Esses números demonstram não apenas a excelência dos serviços prestados pela instituição financeira, mas o volume de crédito e a importância da análise técnica no momento da concessão, sempre voltada para a proteção de riscos e manutenção da
higidez do sistema.

5

Id. Balanço consolidado 2014. Disponível em: <http://intranet.caixa/jornalda-caixa/hoje-na-caixa/2015/fevereiro/13/caixa-investe-r-689-6-bilhoes-naeconomia-brasileira-em-2014>. Acesso em: 13 fev. 2015.
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2.2 Mensuração e classificação das operações de risco de
crédito
A nova realidade do mercado financeiro forçou a adoção
de critérios mais sofisticados na mensuração da carteira de crédito (pela avaliação de risco) para minimizar as perdas decorrentes da inadimplência e garantir o retorno do capital.
A avaliação começa com a coleta de dados e o preenchimento da Ficha Cadastro pelo gerente de atendimento, ao identificar os dados pessoais do cliente, sua atividade econômica e
categoria profissional, possibilitando a confirmação da autenticidade das informações em confronto com os documentos apresentados e a identificação de condutas suspeitas e tentativas de
fraudes documentais.
Com esse cadastro, são confeccionados o perfil socioeconômico do cliente e os relatórios de avaliação, que auxiliarão
na decisão sobre a concessão do crédito e em que condições ela
poderá ser realizada.
Portanto, a falta de informação ou informações incorretas
afetará a confiabilidade do resultado da avaliação de risco.
A gestão mais rigorosa e abrangente dos riscos de crédito,
mercado, liquidez e operacional gera maior estabilidade nos
resultados financeiros e contribui para a criação de instituições
sólidas, integradas, rentáveis, socialmente responsáveis e eficientes.
Com a publicação da resolução no 2.682/99, o BACEN determinou às instituições financeiras que classificassem as operações
de crédito em níveis de risco em ordem crescente (AA, A, B, C, D,
E, F, G e H).
Essa classificação permitiu graduar a qualidade do crédito,
com uma provisão mínima considerando o número de dias de
atraso das operações:
Nível
AA
A
B
C
D
E
F
G
H

Provisão Mínima (%)
0
0,5
1
3
10
30
50
70
100

Fonte: Resolução n o 2.682/99 - BACEN
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A classificação considera a capacidade dos clientes de cumprirem obrigações financeiras (maior ou menor utilização dos
créditos, atrasos nos pagamentos, ocorrência de cheques devolvidos e uso de cheque especial), atribuindo-lhes ratings ou notas de risco.
A técnica é similar àquela utilizada pelas agências de análise de riscos do mercado financeiro (Moody’s, por exemplo) ao
usar ratings para alertar os investidores sobre os perigos do mercado ou da empresa escolhida por eles para aplicar o dinheiro,
só que nesse caso os bancos dão notas aos seus próprios clientes
e, com base nelas, concedem financiamentos em condições personalizadas.
Essa nota se justifica porque para toda concessão de crédito
a instituição bancária deve reservar recursos (ou provisionar) para
garantir possíveis perdas, dependendo do risco da operação contratada: quanto maior o nível da operação, menor o risco e
consequentemente menor o percentual de provisionamento.
Isso explica por que o gerenciamento de riscos é fundamental, pois os recursos provisionados servirão como garantia e, dessa forma, ficarão indisponíveis para novos empréstimos, refletindo diretamente no patrimônio da instituição.
Os exemplos6 permitem uma melhor compreensão da dinâmica da operação:
1o exemplo: em uma concessão de R$ 5.000,00, serão provisionados os seguintes valores, dependendo do conceito atribuído à operação:
Conceito
AA
A
B
C
D
E
F
G
H

% de provisionamento
0
0,5
1
3
10
30
50
70
100

Valor a provisionar (R$)
0
25,00
50,00
150,00
500,00
1.500,00
2.500,00
3.500,00
5.000,00

2o exemplo: ao contratar uma operação de cheque especial
classificada com rating “B”, deve ser provisionado 1% do valor
(tabela). Contudo, se o cliente atrasar mais de 91 dias, a operação será reclassificada para a faixa “E”, o que implica um

6

Cartilha “Risco de Crédito Pessoa Física” – Universidade Caixa.
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provisionamento adicional de 30% do valor da operação, ou
seja, comprometerá uma reserva muito maior por parte da instituição bancária, diminuindo o resultado final da operação.
Especificamente sobre a classificação dos riscos, os especialistas classificaram diversas tipologias, mas optamos por destacar
apenas as duas principais: o risco operacional, definido como o
risco de perdas resultantes da inadequação ou deficiência de
processos internos, pessoas e sistemas ou de eventos externos, e
o risco sistêmico, que é o receio de uma crise de inadimplência
generalizada, afetando o mercado de maneira ampla.
O risco operacional é inerente à atividade bancária e afeta
diretamente o resultado de um banco, visto que pode gerar
perdas financeiras e é por esse motivo que a estrutura de
gerenciamento busca reduzir a probabilidade e a severidade das
crises e seus potenciais efeitos negativos sobre os demais setores
da economia.
Tornou-se célebre o case do Barings Bank (CORTÊS, s/d), instituição tradicional fundada em 1762, depositário de parte da
riqueza pessoal da monarquia britânica e que no século XIX chegou a financiar a compra do Estado da Louisiana, mas que faliu
em fevereiro de 1995 devido à perda de US$ 1,6 bilhão com
operações mal avaliadas pela filial de Cingapura.
As investigações revelaram que essas operações eram
efetuadas sem segregação de atividades e por apenas um gerente da mesa de operações, sem nenhuma supervisão, pois ele
detinha credibilidade perante os dirigentes do banco.
Após a quebra do Barings, ficou claro que não era suficiente a mensuração e gerenciamento dos riscos de crédito e de mercado, que também afetam a receita de um banco, mas era imprescindível tratar do risco operacional.
Por meio da resolução n o 3.380/2006, o BACEN atribuiu à
estrutura de gerenciamento de risco operacional a missão de elaborar e disseminar a política de risco operacional a todos os
empregados da instituição.
Além disso, destacou o conceito de risco operacional e seus
eventos:
Art. 2o. Para os efeitos desta Resolução, define-se como
risco operacional a possibilidade de ocorrência de perdas resultantes de falha, deficiência ou inadequação de
processos internos, pessoas e sistemas, ou de eventos
externos.
[...]
§ 2º. Entre os eventos de risco operacional, incluem-se:
I - fraudes internas;
II - fraudes externas;
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III - demandas trabalhistas e segurança deficiente do
local de trabalho;
IV - práticas inadequadas relativas a clientes, produtos
e serviços;
V - danos a ativos físicos próprios ou em uso pela instituição;
VI - aqueles que acarretem a interrupção das atividades
da instituição;
VII - falhas em sistemas de tecnologia da informação;
VIII - falhas na execução, no cumprimento de prazos e
no gerenciamento das atividades na instituição.

2.3

O Sistema de Mensuração de Risco de Crédito (SIRIC)

Implantado na CAIXA desde julho do ano 2000, o SIRIC é
uma ferramenta desenvolvida para automatizar a mensuração
do risco de crédito adotando modelos previamente definidos e
possibilitando a formação de um banco de dados com informações cadastrais, socioeconômicas e financeiras que permitem o
acompanhamento do comportamento das pessoas avaliadas ao
longo do tempo.
O programa permite subsidiar a tomada de decisões negociais
e realizar avaliações do risco de crédito de pessoas físicas e jurídicas, e, com as informações, é preenchida a ficha-cadastro e
confeccionado o perfil do cliente, estabelecendo conceitos de
risco de crédito, limites máximos para contratação e a capacidade de pagamento mensal.
Nesse contexto o gerente de atendimento é o responsável
pela coleta, verificação, realização de diligências, conferência e
qualificação das informações enviadas ao sistema, concluindo
com a formalização do Relatório de Conferência.
Ao final da avaliação, o SIRIC emite um relatório para subsidiar os gerentes na decisão sobre a concessão dos créditos, contendo as seguintes informações:
• Conceito composto por letra e número que refletem a
classificação de risco e a probabilidade de inadimplência
do cliente;
• Valores dos limites para contração dos produtos do
Pacote de Relacionamento Padrão e dos demais produtos;
• Análise de comportamento, com a classificação de risco que pode ser: nulo, baixo, médio ou alto;
• Motivo da Reprovação, se for o caso;
• Informações relativas aos registros cadastrais;
• Classificação de Risco por Atraso – SIAPC, se for o caso.
Esta situação ocorre quando o cliente possui qualquer
operação de crédito em atraso na CAIXA há mais de 90
dias.
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Como todo e qualquer programa, para que a avaliação reflita as reais condições do tomador do crédito é imprescindível
que as informações nele inseridas sejam fidedignas.

3 A função gerencial
Reitere-se que o artigo não objetiva se aprofundar em questões relativas ao exercício da função de confiança pelo gerente
de atendimento, tais como jornada e horas extras.
Contudo, em razão da relevância do tema, serão tecidas algumas considerações, ainda que breves, especialmente em respeito aos leitores que não estão ambientados com a matéria.
A propósito, muito do que se discute tem origem na própria
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que, embora tenha
abordado o tema função de confiança, não definiu de forma
clara os traços caracterizadores da expressão, constando o cargo
de gerente no art. 62, inciso II e no art. 224, § 2o da CLT.
Em geral, doutrina e jurisprudência concordam que apenas
o gerente-geral de agência enquadra-se no art. 62, II, enquanto
os demais gerentes dependem de análise individualizada da situação fática para o enquadramento no art. 224, § 2 o ou tão
somente no caput.
Por meio das Súmulas 102 e 287, o TST consolidou inúmeros
entendimentos e firmou posição sobre o tema cargo de confiança da seguinte maneira:
1) nos termos da Súmula 102 há necessidade de concorrência do cargo de confiança com o recebimento de gratificação de
cargo, pelo que somente são devidas como extras as horas excedentes da 8ª diária para os trabalhadores bancários que satisfizerem os requisitos do art. 224, § 2o da CLT. Essa caracterização,
no entanto, depende da prova das reais atribuições do empregado, não bastando, portanto, a mera nomenclatura do cargo;
2) por força da Súmula 287, presume-se o exercício de poderes de gestão e mando do gerente-geral de agência bancária,
aplicando-se o art. 62 da CLT.
Os Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) aplicam estas interpretações:
HORAS EXTRAS – BANCÁRIO – CARGO DE CONFIANÇA.
A doutrina estabelece 3 níveis de empregados em cargos de confiança: A) os gerentes, com poderes mais restritos e limitações ou alçadas; B) os Gerentões, com poderes mais amplos ou irrestritos para alguns atos, que
atuam de forma autônoma; C) os diretores, empregadores eleitos ao cargo de Diretor de uma sociedade
anônima. O fato de o empregado exercente de função
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de confiança se reportar a um superior não altera as
razões de decidir, pois o dispositivo legal não
exige autonomia administrativa irrestrita. Tampouco
descaracteriza o cargo de confiança bancário o fato
deste não possuir subordinados e poderes para admitir,
demitir ou punir empregados.
(RO 001802-45.2011.5.01.0244, TRT-1, Rel. Monica Batista Vieira Puglia, 19/11/2013)
CARGO DE CONFIANÇA - ART. 224, § 2º DA CLT.
A função de confiança bancária, de que cuida o parágrafo 2º do artigo 224 da CLT, não exige amplos poderes de mando e representação, que são inerentes à administração superior de gerentes e diretores (inciso II,
art. 62, CLT). Não compreende, necessariamente, cargo
de chefia, como distingue a própria redação do artigo,
havendo casos específicos em que a caracterização da
hipótese legal prescinde de equipe subordinada. Por
outro lado, a função de confiança em questão não será
apenas de natureza técnica, sem demonstrar um elemento objetivo relevante. Não basta a confiança peculiar a todo contrato de trabalho. Tem que ser uma circunstância que realmente distinga o empregado, conferindo-lhe atividade estratégica na organização empresarial e autonomia própria do cargo.
(Recurso Ordinário no 00129/2013-024-03-00.4, TRT-3,
Rel. Juiz Convocado Eduardo Aurélio P. Ferri, 19/02/2014).
GERENTE GERAL. CARGO DE CONFIANÇA. AMPLOS
PODERES DE GESTÃO E DIREÇÃO. SÚMULA 287 DO
C. TST.
Considerando que o reclamante ocupava o cargo de gerente titular (geral) na agência, presume-se o seu
enquadramento na exceção do art. 62, II CLT, ante o
entendimento da Súmula 287 do C. TST. Comprovado
nos autos que o autor era autoridade máxima da agência e possuía amplos poderes de gestão e fidúcia especial no desempenho de suas atividades, não há que se
falar em horas extras, pois incidente o disposto no art.
62, II CLT.
(RO 07587-2013-028-09-00-7, TRT-9, Rel. Francisco
Roberto Ermel, 10/09/2014)

Deve o julgador constatar, no cotidiano do labor do bancário, o grau de responsabilidade e fidúcia que lhe era atribuído.
Entende a jurisprudência que o fato de o gerente ser responsável por uma carteira de clientes, ter subordinados, possuir
alçada para conceder crédito e participar de comitê de crédito
demonstra que a função exercida não é meramente técnica, enquadrando-se no art. 224, § 2o celetista.
Parte da doutrina entende que a legislação tripartiu a jornada do bancário de acordo com critérios de subordinação, resRevista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15
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ponsabilidade e gestão e definiu que os bancários em geral devem cumprir jornada de 6 horas; para os trabalhadores enquadrados no disposto no art. 224, § 2o da CLT, a jornada máxima
passou a ser de 8 horas; e, por último, aqueles que não se sujeitam à jornada de trabalho por estarem enquadrados no art. 62,
II da CLT.
Ao comentar o artigo, Delgado (2006, p. 353) acrescentou:
Em síntese, pode-se considerar que ocorreu clara redução dos antigos requisitos do cargo/função de confiança
do art. 62 da CLT, para apenas dois: elevadas atribuições
e poderes de gestão (até o nível de chefe de departamento ou filial); distinção remuneratória, à base de, no
mínimo, 40% a mais do salário do cargo efetivo.

Miessa e Correia (2013, p. 90, grifos dos autores) concordam
que
Cabe ressaltar que o art. 224, § 2o prevê, como requisito
do cargo de gerente, a função de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempenhem
outros cargos de confiança. Assim sendo, o dispositivo legal é apenas exemplificativo, e na prática serão
apuradas as funções semelhantes e as reais atribuições
do cargo para verificar se terá jornada ampliada de 8
horas ou, ainda, se estará configurado um mero empregado com jornada reduzida de seis horas.

Tais poderes de mando não seriam tão exacerbados se comparados à previsão do art. 62, II celetista, exigindo apenas o exercício de funções de direção, gerência, fiscalização, chefia ou
equivalentes, mantida a exigência de gratificação mínima de 1/
3 da remuneração do cargo efetivo.
Relacionando o exercício do cargo gerencial com a problemática central do estudo, surgem duas questões:
1) no exercício de suas funções, teria o gerente de atendimento mantida a sua autonomia pelo fato de o SIRIC aprovar a
avaliação de risco e determinar as condições da operação?
2) e, ainda, poderia ao gerente ser imputada responsabilidade pelas informações inseridas no sistema?
Para responder às perguntas será necessário ingressar no trabalho criterioso daquele profissional, a quem foi delegada competência para conceder crédito e assinar contratos pela empresa, disponibilizando ao mercado grande volume de recursos e
sendo responsável pela análise de inúmeros documentos exigidos pelas instituições bancárias para concretizar a relação jurídica com seus clientes.
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3.1 Autonomia gerencial na concessão do crédito
Seria inadequado e descortês com o leitor tratar de autonomia gerencial sem abordar, ainda que superficialmente, o conceito etimológico da palavra autonomia: autós (por si mesmo)
e nomos (lei).
Para tarefa tão complexa, é necessário utilizar conceitos da
filosofia, que em uma de suas definições afirma ser a condição
de uma pessoa ou de uma coletividade cultural que determina
ela mesma a lei à qual se submete (LALANDE, 1999, p. 115).
Mas a definição que nos parece mais apropriada ao tema
foi desenvolvida por Immanuel Kant, indicando tratar-se de uma
esfera particular cuja existência é garantida dentro dos próprios
limites que a distinguem do poder dos outros e do poder em
geral, mas, apesar de ser distinta, não é incompatível com as outras
leis (ABBAGNANO, 1962, p. 93).
O conceito faz referência a uma esfera de existência garantida dentro de limites e compatível com outras leis. Então, a partir de que ponto no desempenho de suas atividades o gerente
de relacionamento, segundo a tese que pretende afastar a penalidade, teria perdido sua autonomia para o SIRIC?
O trabalho desses profissionais na análise das propostas, na
efetivação do cadastro dos clientes e na avaliação de risco das
operações de crédito com a inserção de dados no SIRIC é sem
sobre de dúvidas árduo e meticuloso.
Mas, antes mesmo de encaminhar as informações ao sistema, os gerentes coletam dados e analisam documentos para elaboração do relatório, autenticam as cópias dos documentos à
vista dos documentos originais ou, em substituição, preenchem
o termo de conferência de autenticidade da documentação.
O preenchimento dos relatórios deve ser criterioso, pois
viabilizará a avaliação do risco de crédito, que, efetuada com
qualidade, resultará em contratação de operações e na formação de uma carteira saudável e rentável, com impacto positivo
no resultado financeiro.
Existem situações em que a concessão de operação de crédito exigirá até mesmo verificar a apresentação de licença
ambiental ou eventual restrição no CADIN, demonstrando mais
uma vez que se trata de trabalho diferenciado, que exige
capacitação técnica e conhecimento diversificado por parte do
profissional.
O relatório conclusivo de análise da situação econômico-financeira deve ser ponderado e objetivo, possibilitando uma
decisão racional e fundada em informações tais como:
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• Conceito da Operação;
• Valores limites para contratação dos produtos do Pacote de Relacionamento Padrão e demais créditos parcelados;
• Informações relativas aos registros cadastrais;
• Orientações relacionadas às possibilidades aprovadas; e
• Informações de que o cliente está pré-aprovado para
os demais produtos parcelados.

Dessa forma, é possível definir o risco da operação e a capacidade de pagamento do tomador e das garantias oferecidas,
que darão lastro e minimizarão eventual inadimplência.
Por outro lado, caso não venha a ser autorizada a operação, o gerente poderá solicitar nova avaliação, reenquadrando
o crédito de acordo com a conveniência do negócio e a capacidade de pagamento do cliente em outra operação com características diferenciadas (limite, prazo e taxa).
Com o resultado da avaliação da operação e o código de
autorização para contratação emitido pelo SIRIC, o gerente
concessor poderá providenciar a formalização do contrato caso
o valor esteja enquadrado em sua alçada.
Talvez o leitor tenha a seguinte dúvida: poderá o gerente
conceder crédito em valor superior ou em condição diversa à
autorizada pelo SIRIC?
A resposta é direta: não. E o motivo parece ser bastante lógico, considerando-se o conteúdo das seções anteriores: existe uma
estrutura imensa e procedimentos exaustivamente normatizados
para proporcionar segurança na contratação do crédito e determinar o limite de risco que o banco aceita correr. As resoluções
demonstram que conceder valor superior ao autorizado ou diverso das condições previstas viola as normas do BACEN.
Mas a pergunta mais coerente sobre a autonomia gerencial
e o uso do SIRIC deveria ser: uma vez aprovado o crédito pelo
sistema, poderá o gerente negar a concessão ou conceder valores menores ? Sim.
Ora, o leitor deve estar se perguntando por que um gerente deixaria de conceder o crédito, ou o faria a menor, mesmo
quando aprovado pelo sistema, se esse é o objetivo maior da
instituição bancária.
Aqui se destaca a competência e a percepção gerencial nas
situações do cotidiano que a máquina não tem condições de
dimensionar.
Explica-se por meio de exemplos:
1) o gerente ouve comentários de que determinada empresa enfrenta dificuldades financeiras e não está pagando forne184

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

RESPONSABILIDADE DO GERENTE BANCÁRIO PELA INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES VINCULADAS AO RISCO DE CRÉDITO

cedores e empregados, e o diretor da referida empresa procura
o gerente para solicitar um financiamento;
2) pessoa recém-chegada à cidade, sem nenhum vínculo com
a região, procura o gerente para abertura de conta e solicita um
empréstimo;
3) cliente antigo que conseguiu honrar seus débitos com
muitas dificuldades, se desfazendo inclusive de parte do
patrimônio, pleiteia novo financiamento;
4) casal de clientes com vários investimentos que está se divorciando e um dos cônjuges pleiteia um financiamento em nome
de ambos.
Nesses singelos e corriqueiros exemplos, os pretendentes ao
crédito não apresentam quaisquer restrições cadastrais e podem
até possuir um bom relacionamento com a instituição, mas na
prática podem não apresentar condições de honrar os compromissos assumidos.
Com base nessas informações, inacessíveis ao programa, é
que o gerente poderá decidir pela negativa da concessão ou
pela redução do valor autorizado como forma de precaver riscos
futuros, fato que evidencia a autonomia não apenas ao analisar
os documentos e inserir as informações no sistema, mas também
em momento posterior à aprovação do crédito pelo software.

3.2 Alçadas gerenciais
A expressão “alçada gerencial” refere-se aos valores máximos de comprometimento de recursos financeiros permitidos pela
instituição bancária à autoridade competente para aprovar as
operações referentes aos variados tipos de negócios7.
Pelo regime de alçada dos gerentes, se constatam os poderes
concedidos pela empresa para liberar empréstimos, firmar contratos e renegociar dívidas e pagamentos, entre outras atividades.
Para cada operação analisada, existe um valor de alçada
previamente fixado pelo Conselho Diretor da empresa para a
concessão do crédito.
Porém, a existência de um regime de alçadas não desobriga
a autoridade competente de observar estritamente as normas
específicas de cada modalidade de operação, inclusive os eventuais limites de crédito e/ou exposição ao risco por tomador e/
ou por operação, a existência de disponibilidade orçamentária
e financeira e a correta instrução dos correspondentes processos
de contratação.
7

Manual Normativo OR 022 08, p. 2.
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Inclusive, para fins de enquadramento nos limites de alçada
de concessão de empréstimos e financiamentos, deve ser considerado, para um mesmo cliente, o somatório dos seus recursos já
contratados, acrescido do valor decorrente da proposta em aprovação.

3.3 Do comitê de avaliação de negócios e renegociação
Caso o valor da operação ultrapasse a alçada do gerente de
atendimento, ele deverá submetê-la ao Comitê de Crédito e
Renegociação da agência, órgão autônomo, de caráter
deliberativo, composto de 3 a 5 gerentes sob a presidência do
gerente-geral da agência, a quem compete opinar e decidir, nos
limites de sua alçada, sobre as concessões de crédito, realização
de negócios e renegociações. 8
As decisões são tomadas por maioria simples dos integrantes com direito a voto, cabendo ao presidente, em caso de empate, o voto de qualidade, além do voto ordinário.

4 A inserção de dados no SIRIC na visão dos tribunais
Nesse capítulo apresentamos decisões do Tribunal de Contas da União (TCU), da Justiça Federal no âmbito criminal e da
Justiça do Trabalho sobre questões envolvendo a inserção de
dados no SIRIC.
Mas antes destacamos algumas das irregularidades mais frequentes quando se trata de análise da concessão de crédito, para
que o leitor possa visualizar as práticas irregulares:
1) fraude de escrita: alimentação do SIRIC com dados não
comprovados para burlar o sistema e forjar condições favoráveis
à concessão de créditos;
2) renda formal atribuída de valor superior à comprovada ou
a simples inserção de dados relativos a rendas não comprovadas;
3) ausência da pesquisa no BACEN/SPC/SERASA;
4) desobediência às normas que regulam o regime de alçadas, por deixar de observar os comprometimentos existentes em
nome do tomador;
5) concessão de crédito a empregado com função gerencial
não submetida ao Comitê de Crédito e Renegociações competente;
6) manipulações de dados no SIRIC para obter margem para
novas contratações ou possibilitar a “rolagem” de dívida;
8

Manual Normativo OR 004 026, p. 6.
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7) formalização de abertura irregular de conta bancária, sem
ficha autógrafo para a comprovação de realização de pesquisa
cadastral do representante;
8) concessão de crédito sem análise de assinaturas grosseiramente falsificadas ou com base em nota promissória sem elementos suficientes;
9) concessões com garantia real de hipoteca não formalizada, sem a observação do regime de alçada e sem a ata de deliberação do Comitê de Crédito;
10) avaliações de risco de crédito realizadas com base em
rendimentos fictícios, sem comprovação ou comprovados por
documentos insuficientes.
Essas posturas negligentes (algumas dolosas e praticadas
antes da inserção de informações no software) produzem inconsistências que comprometem a análise pelo SIRIC, gerando a
aprovação do crédito em bases irreais com prejuízos à instituição bancária, seja pelo provisionamento insuficiente, seja pela
inadimplência do cliente.
A 1a Câmara do TCU decidiu em tomada de contas especial
instaurada pela CAIXA contra gerente de segmento empresarial
em decorrência da concessão irregular de créditos a pessoas jurídicas que o prejuízo decorrente de irregularidades praticadas
por empregado de instituição bancária federal justifica o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação em débito do responsável e do beneficiário.
No julgamento supramencionado, concluiu-se que a
inobservância dos limites de alçada e a documentação irregular
foram as responsáveis pela liberação indevida de crédito comercial, e o voto proferido na Decisão no 207/2002 – Plenário demonstrou, com propriedade, esse entendimento:
Apesar de considerar complexa a questão, é difícil aceitar possa um empregado de instituição financeira federal, baseado em seu particular critério, ou visão de mundo, afastar-se das normas internas gerais da entidade, que balizam toda a sua política oficial de concessão de crédito bancário.
Tais normas existem exatamente para condicionar
e limitar a atuação dos gestores da entidade. São
elas que lhes fixam os limites da atuação regular.
[...]
Se os empregados da Caixa Econômica Federal,
entretanto, de forma culposa, afastam-se das normas internas, confiando no seu apurado conhecimento de mercado, atraem para si o risco do negócio, dado
que violaram os limites da atuação a eles delegados
pela CEF.
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A ausência da responsabilização dos empregados da CEF, por atos praticados no exercício de
suas atividades, transformaria em letra morta
todas as normas internas da entidade financeira, a propósito da concessão de crédito, pois as normas já não estariam dotadas de sanção.
Isto significaria, reconhecendo-lhes o direito à
irresponsabilidade na atuação, já que poderiam violar, sem temor, as normas internas da empregadora,
colocando em risco o seu patrimônio e causando-lhe
prejuízos sem nenhum dever de indenizar.
[...]
O dever de indenizar também nasce do dano causado por culpa do agente. São irrelevantes o dolo ou a
prova de que tenha obtido benefício para si ou para seus
familiares. A presença de dolo e de eventual locupletamento são [sic] circunstâncias que, quando presentes,
conferem maior gravidade ao ato ilícito e devem ser
avaliadas por ocasião da imposição da multa.
A ausência de dolo e de locupletamento por parte do
responsável não o exime do dever de recompor o
dano a que deu causa por meio de atuação imprudente e desautorizada.
(TC 031.462/2010-3 no Acórdão 1517/2012, Rel. Ana
Arraes, 09/04/2013, grifos nossos)

No mesmo sentido é o posicionamento do TRF/3 (Ação Penal
no 0006915-59.2003.403.6105, Rel. Marcia Souza e Silva de Oliveira, 02/08/2011) em processo no qual ex-empregado da CAIXA, de
modo consciente, voluntário e reiterado, inseriu dados falsos no
sistema SIRIC, obtendo vantagem indevida em proveito próprio e
alheio, tendo sido denunciado como incurso nas sanções cominadas
para o crime de peculato (art. 312), em concurso material com o
crime de inserção de dados falsos em sistema de informações
(art. 313-A), ambos cumulados com os artigos do crime continuado
(art. 71) e com o artigo que conceitua o funcionário público (art.
327), tudo do Código Penal.
No caso, o ex-empregado era o responsável pela inserção de
dados cadastrais no SIRIC e pela análise preliminar sobre a viabilidade da concessão do crédito, com acesso a informações relevantes
sobre pessoas físicas e jurídicas que buscam empréstimos da CAIXA.
Foram encontradas divergências entre os documentos apresentados no processo de análise de dados e as informações cadastradas
no sistema, tais como informações falsas sobre faturamento da empresa, data de constituição e valores de DARF, com financiamentos
irregulares num valor total de R$ 333.680,00.
No processo criminal 000662-45.2008.4.05.8200 da Justiça Federal da Paraíba, o prejuízo por operações irregulares na concessão
de crédito ultrapassou os R$ 480.000,00.
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O TRF/4 firmou entendimento no sentido de que a inserção
fraudulenta de dados configura ato de improbidade contra o
erário e os princípios da administração pública, ensejando a condenação do réu ao ressarcimento dos danos e a perda da função
pública por enquadrá-lo nas condutas previstas nos arts. 10, 11,
I e 12, incisos II e III da Lei no 8.429/92, sem prejuízo das demais
cominações impostas na sentença conforme trechos destacados
dos votos:
A materialidade, no presente caso, está comprovada.
Entre os documentos constantes do apenso I do inquérito policial, referentes ao Processo Disciplinar e Civil instaurado contra os Réus, há diversos relatórios de avaliação de crédito gerados a partir de sistema
informatizado da empresa pública Caixa Econômica Federal (Sistema de Mensuração de Risco de Crédito - SIRIC
- cf. fls. 154/l55-AP), conforme tabela adiante: [...]
É perceptível que algumas rendas foram alteradas a
partir do simples acréscimo do número ‘1’ à esquerda do valor condizente com a realidade.
[...]
Assim, a alimentação desse sistema com informações falsas gera independentemente da intenção
do agente um potencial dano à empresa pública,
que pode ser induzida a fornecer recursos financeiros a
pessoas sem capacidade econômica para adimplir os
compromissos assumidos, tenham (ou não) elas vínculo
empregatício com o banco. [...])
(AC 5002676-72.2010.404.7003/PR, Rel.: Des. Federal
Néfi Cordeiro, 05/06/2012, grifos nossos)
[...] No caso, com efeito, é inegável que o réu ao promover a movimentação de contas sem o conhecimento dos
clientes, e inserir dados incorretos no sistema de
mensuração de crédito, com a intenção de beneficiar-se, malferiu o dever de agir com honestidade,
violando os princípios que regem a administração e também concorrendo para o prejuízo ao erário, tendo em
vista que os financiamentos liberados, com base nos
dados incorretos por ele inseridos no sistema, não foram pagos. [...]
(AC 5003411-32.2011.404.7113/RS, Rel. Juíza Vânia
Hack de Almeida, 26/06/2013, grifos nossos)
[...] Tem-se assim, que tanto nesta esfera civil, como
na penal, restou plenamente demonstrada a prática de diversos ilícitos cometidos pelo réu, enquanto ele esteve à frente do cargo de gerente da
Caixa Econômica Federal, logo, não há falar em violação ao princípio da presunção da inocência.
A utilização dos CPF’s de terceiro, para avalizar
operações de crédito de clientes com restrições
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cadastrais, bem como a inserção de dados falsos
para movimentação e saque das contas de FGTS, pelo
réu, sem dúvida, configuraram a prática de atos de
improbidade contra o erário e os princípios da administração pública, tal como consignado pelo MM. Juízo a
quo na sentença, razão pela qual colho os seus fundamentos como razões de decidir: [...]
(AC 2006.71.07.001270-8/RS, Rel. Juiz Federal Guilherme Beltrami, 05/10/2010, grifos nossos)

Vale destacar que a inserção de dados falsos é crime formal
e consuma-se com a mera prática do ato, ou com a alteração ou
exclusão de dados verdadeiros no sistema de informações, independentemente de prejuízo para terceiro ou da obtenção de
proveito para o agente.
Isso porque a previsão dos delitos dos art. 312 e 313-A do
Código Penal pretende punir as condutas de inserção de dados
falsos para assegurar maior proteção aos sistemas informatizados
e bancos de dados da Administração Pública.
A jurisprudência é pacífica nessa questão:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 313-A
CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO
CONFIGURADO.
[...]
3. O dolo - consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar a conduta típica - é aferido da conduta constatada de inserir dados falsos no sistema de
informações de empresa pública - SIRIC/CEF -, com o
fim de alterar a verdade dos fatos, favorecendo, assim, a si próprios e a terceiros.
(Acórdão 5002676-72.2010.404.7003/PR, Relator Des.
Néfi Cordeiro, 05/06/2012)
PENA. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 312, § 1o E ART.
313-A DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. CONTINUIDADE
DELITIVA. CABIMENTO.
1. A conduta de inserir dados incorretos no sistema
da CEF, realizando as operações de crédito e débito
nas contas-correntes indicadas na denúncia buscando
encobrir os saldos negativos destas contas, está
tipificada como crime no art. 313-A do CP.
2. Materialidade comprovada pelo Processo de Apuração de Responsabilidade Disciplinar da Caixa Econômica Federal, pelo Procedimento Investigatório
Criminal e pela relação de Extratos Bancários anexados aos autos.
3. Autoria demonstrada pela confissão de um dos acusados, corroborada pelos depoimentos das testemunhas.
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4. O dolo - consubstanciado na vontade livre e consciente de praticar a conduta típica - pode-se aferir da
análise das circunstâncias fáticas que envolvem o evento criminoso.
5. O cometimento dos delitos do artigo 313-A e do artigo 312, § 1º, ambos do Código Penal, constitui uma cadeia sucessiva de infrações, todas cometidas em continuidade, pois desde a consumação do primeiro delito,
seguiram-se várias renovações de condutas da mesma
espécie.
(Acórdão 2006.71.04.007445-1/RS, Rel. Des. Néfi Cordeiro, 26/01/2011)

4.1 Concessão irregular de crédito: responsabilidade
O tema responsabilidade, por si só, já seria suficiente para
todo um trabalho de pesquisa, e também por esse motivo não
há a pretensão de trazer extensos conceitos que cansariam o leitor e seriam contraproducentes.
Esta seção correlaciona várias áreas do direito e maneja informações de conteúdo relevante na formação de um entendimento conjunto acerca da atividade desempenhada pelo gerente e suas consequências.
Da mesma forma que a questão do cargo de confiança, mencionado anteriormente, não seria possível abordar a equação
gerente+autonomia+SIRIC sem apresentar conceitos do Código
Civil e da CLT sobre a possibilidade de vir a ser o profissional
obrigado a indenizar os prejuízos que eventualmente a instituição vier a sofrer.
Uma das questões mais importantes quando tratamos de
responsabilidade civil é atrelar a conduta ao resultado, ou seja,
caracterizar o nexo causal, que permitirá decidir o nível de responsabilidade dos envolvidos.
A doutrina destaca que o nexo causal é um elemento
referencial entre a conduta e o resultado. É através dele que
poderemos concluir quem foi o causador do dano (CAVALIERI
FILHO, 2004, p. 66).
Sem nos aprofundarmos nas diversas teorias que tratam da
causalidade, o nexo causal cumpre a função de determinar a
quem deve ser imputada a responsabilidade por um resultado
danoso, assim como a verificação da extensão do dano a ser indenizado, servindo, ao fim, como medida na indenização.
Portanto, a tese do reclamante de que não teria autonomia
na concessão de crédito busca afastar o nexo causal existente
entre as operações realizadas pelo gerente e o prejuízo causado
por irregularidades na formação do contrato, assumindo caráter
essencial sua análise pelo julgador.
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O fato de o gerente enviar as informações ao SIRIC, para
análise e posterior aprovação da operação de crédito, seria circunstância válida para afastar a responsabilidade do profissional?
Internamente os procedimentos normatizados, de observância obrigatória pelos gerentes no momento da concessão do crédito, trazem não apenas uma segurança mínima às operações
financeiras, reduzindo os riscos de prejuízos à instituição bancária, mas proporcionam ao profissional a tranquilidade necessária para a prática de suas atividades.
Isso porque as operações realizadas de acordo com as normas e critérios técnicos vigentes para a celebração das operações, ainda que se revelem malsucedidas, não poderão ter esses
resultados imputados aos gerentes de atendimento, pois estarão inseridas no risco do negócio e os prejuízos deverão ser suportados exclusivamente pela empresa.
Por outro lado, ao optar inadvertida ou deliberadamente
pela prática contrária aos normativos, o gerente passa a agir de
forma culposa por negligenciar determinações do empregador,
tornando-se, de certa forma, refém das atitudes que vier a tomar o devedor, honrando ou não o compromisso.
Há um princípio geral de direito que determina que todo
aquele que causa prejuízo a outrem, dolosa ou culposamente,
tem o dever de indenizar, especialmente na esfera pública.
Nesse sentido, o art. 186 do Código Civil dispõe que: “Aquele
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
O art. 927 daquele diploma legal vem no mesmo sentido:
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Nesse sentido, a posição do Tribunal Regional do Trabalho
da 9 a Região:
ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE
INEXISTENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS INDEVIDA.
Para que se configure o ato ilícito imprescindível a presença dos seguintes requisitos: o fato lesivo voluntário, decorrente de ação ou omissão, negligência
ou imprudência do agente; o dano material ou
moral experimentado pela vítima e o nexo causal
entre o dano sofrido e o comportamento do agente, sem os quais não cabe o pleito indenizatório.
A teor do art. 927 do novo Código Civil, de aplicação
supletiva no Direito do Trabalho (art. 8º, parágrafo úni-
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co, da Consolidação), o dano deve acarretar prejuízo
real para justificar a indenização correspondente. [...]
(RO 99515-2005-018-09-00-0, Rel. Ubirajara Carlos Mendes, 26/01/2007, grifos nossos)

Dessa forma, o patrimônio da empresa foi atingido na medida em que a reserva de capital para garantir eventual
inadimplência (provisionamento) é calculada com base nas informações transmitidas pelo gerente ao SIRIC (tabela de risco de
crédito de acordo com o rating conferido ao cliente), restando
comprometida a segurança em razão da dissimulação do verdadeiro risco.
Cabe relembrar que tais valores ficam indisponíveis para
novas operações de crédito, refletindo diretamente no
patrimônio da instituição bancária.
Justifica-se a responsabilização subsidiária do gerente com
a possibilidade de imposição de desconto pelos danos ocasionados ao empregador, nos termos do art. 462, § 1o da CLT.
Ensina Martins (2007, p. 427):
Havendo dano causado pelo empregado, o desconto
será permitido desde que haja dolo do empregado,
vontade em praticar o ato e seja demonstrado o prejuízo pelo empregador, independentemente de previsão contratual.
Em caso de culpa (negligência, imprudência ou imperícia), o desconto só poderá ser feito se tiver sido acordado entre as partes. Do contrário, o desconto será
proibido.

Portanto, o exercício do poder regulamentar prevê, entre
as prerrogativas do empregador, a fixação de regras gerais no
sentido de estabelecer no contrato de trabalho situações de indenização no caso de culpa.
A culpa caracteriza-se pelo descumprimento aos normativos
internos quanto à análise dos documentos apresentados ou
mesmo das diligências gerenciais, rompendo, assim, o nexo causal com a análise pelo sistema como causa do prejuízo.
Nesse sentido, o seguinte posicionamento do TRT/4:
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL IMPUTADA PELA RECLAMADA. CONCESSÃO DE CRÉDITO EM DESACORDO COM NORMA REGULAMENTAR. APURAÇÃO DA CONDUTA EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
O conteúdo probatório dos autos indica que o reclamante, ao ocupar cargo de gerente de relacionamento em agência bancária da reclamada, foi negligente
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cessão de crédito a grupo empresarial do Município
de Rio Pardo, seja por lhe ter prestado assessoria remunerada, seja em razão das sucessivas transgressões às normas regulamentares da reclamada
quando da apuração da credibilidade do cliente,
abalando, sobremaneira, a fidúcia inerente aos
contratos de trabalho, a qual estava reforçada em
razão do cargo ocupado pelo trabalhador.
Responsabilização civil apurada em processo administrativo regular, não tendo sido apresentada qualquer
prova capaz de infirmar as conclusões da comissão de
sindicância instaurada pela ré. Empresas beneficiadas que se encontram inadimplentes quanto aos
empréstimos concedidos em desacordo com a
sistemática normativa da reclamada, a justificar a
manutenção da sentença que indeferiu a pretensão
de nulidade da dívida apurada e de impossibilidade de
sua cobrança.
(RO 0096500-84.2008.5.04.0011, Juíza Janaína Saraiva
da Silva, 30/03/2012, grifos nossos)

Nesse ponto, destacamos o Regulamento de Pessoal da CAIXA9, que integra o contrato de trabalho de seus empregados e
prevê de forma expressa:
11.2 DAS PROIBIÇÕES
11.2.1 Ao empregado é PROIBIDO:
(...)
11.2.1.11 descumprir leis, regulamentos, normas e atos
da Administração;
(...)
11.2.1.22 escriturar voluntariamente com inexatidão
documentos e outros papéis ou informá-los incorretamente.
(...) (Destacamos)

Sobre a responsabilidade dos empregados consta expressamente:
12 DA RESPONSABILIDADE
12.1 Pelo exercício irregular de suas atribuições, o empregado responderá civil, penal e administrativamente.
12.1.1 A responsabilidade civil decorrerá de procedimento doloso ou de procedimento culposo, de que resulte
dano ou prejuízo para a CAIXA ou para terceiros.
12.1.2 A responsabilidade penal decorrerá de crime previsto na lei penal, praticado pelo empregado no exercício ou em decorrência do cargo ou função.

9

Manual Normativo MN RH 053.
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12.1.3 A responsabilidade administrativa decorrerá de
atos praticados pelo empregado, por ação ou omissão,
dolosa ou culposa, no exercício de cargo ou função, ou
fora dele.
12.2 Apurada a responsabilidade do empregado, deverá se providenciado, quando for o caso, o ressarcimento
do prejuízo.
12.2.1 O prejuízo ou dano ocasionado à CAIXA ou a terceiros, por dolo ou culpa do empregado, será composto
em 24 horas, a partir de sua exigibilidade.
12.2.2 Não ocorrendo a composição do prejuízo ou dano,
intentar-se-á, para o efetivo ressarcimento, a competente ação judicial, precedida, se for o caso, de medidas
cautelares, assecuratórias, administrativas ou de outros
meios admitidos em direito.
12.2.2.1 Inclui-se nas medidas administrativas previstas
no item anterior o desconto compulsório em folha de
pagamento.
12.2.3 O ressarcimento do prejuízo não eximirá o empregado da penalidade disciplinar cabível.
12.3 Tratando-se de crime, deverá ser providenciada a
instauração do respectivo inquérito policial.
12.3.1 A diferença de caixa, não coberta em 48 horas,
bem como o vale em caixa, serão considerados desfalque.
12.4 Independem as cominações civis, penais e administrativas.

A instituição bancária, ao estabelecer o regime de alçada e
exigir do gerente o estrito cumprimento das normas para a concessão do crédito, apontou ao profissional os limites de risco aceitáveis para cada operação.
Portanto, não há que se falar em risco pelo empregador
considerando a negligência das exigências legais para a concessão do crédito e a quebra da fidúcia.

4.2 Justa causa demissória por improbidade
Infelizmente situações de gerentes que ignoram exigências
normativas ou que não atendem os requisitos legais na concessão de crédito ainda são frequentes.
Demonstrando que o tema é atual e impõe sérios prejuízos
à empresa, destacamos reportagem recente (17.03.2015)
publicada no jornal O Dia10:

10

Disponível em: <http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-03-17/pf-desarticula-quadrilha-que-fraudava-contratos-de-financiamentos-deimoveis.html>. Acesso em: 18 mar. 2015.
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PF desarticula quadrilha que fraudava contratos de financiamentos de imóveis
Funcionários da Caixa aceitavam documentos falsos
para membros de quadrilha receberem valores. Prejuízo passa dos R$ 100 mi. Maioria dos imóveis fica na
Região dos Lagos.
O DIA
Rio - A Polícia Federal realiza nesta terça-feira uma
operação para desarticular uma quadrilha que fraudava contratos de financiamentos de imóveis em três
agências bancárias da Caixa Econômica Federal, no
Rio de Janeiro, com um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 100 milhões. Ao todo, 130 policiais
cumprem 34 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão, além do afastamento de dez servidores públicos, o sequestro de 20 veículos e o bloqueio de dezenas de contas correntes. Batizada de Dolos, a operação da PF ocorre também em São Paulo e Minas Gerais.
Segundo as investigações, funcionários da Caixa Econômica, inclusive gerentes regionais, facilitavam aos
membros da quadrilha o recebimento de valores de
contratos de até R$ 1 mi, aceitando documentos falsos, como declarações de Imposto de Renda (IR), identidades e registros imobiliários, e liberando os valores sem as devidas garantias.
A maioria dos imóveis estaria localizada na Região
dos Lagos, tendo alguns recebido sobrevalorização de
1000% do valor real de mercado. Também foi constatado pelo registro de imóveis que há contratos cujos
bens sequer existem.
Ainda de acordo com a PF, a liberação dos recursos
desses financiamentos nas agências Pio X, LOTE XV e
Riachuelo ocorria em um prazo médio inferior a quatro dias, sendo que nas demais agências do Rio de
Janeiro o processo levava mais de um mês.
Nas declarações de IR informadas, as rendas declaradas não correspondiam ao valor de mercado comum
à realidade brasileira (Ex: comissário de bordo com
salário de R$ 42.900,00, motorista com salário de R$
37.900,00, tecnólogo com salário de R$ 35.000,00,
etc.).
Os investigados estão sendo indiciados, na medida de
suas participações, por associação criminosa, falsificação de selo ou sinais públicos, falsificação de documentos públicos, estelionato, peculato, corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de capitais.

Na esfera trabalhista, o ato de improbidade gerencial é elemento motivador da ruptura do contrato de trabalho, a quem é
reservada a penalidade máxima a ser aplicada: a justa causa, dado
que o ato faltoso do empregado reveste-se de suficiente gravidade, quebrando definitivamente a fidúcia.
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Delgado (2006, p. 1193) conceitua justa causa como:
O motivo relevante, previsto legalmente, que autoriza
a resolução do contrato de trabalho por culpa do sujeito
comitente da infração – no caso, o empregado. Tratase, pois, da conduta tipificada em lei que autoriza a resolução do contrato de trabalho por culpa do trabalhador.

O mesmo autor conceitua ato de improbidade como:
A conduta faltosa obreira que provoque dano ao
patrimônio empresarial ou de terceiro, em função de
comportamento vinculado ao contrato de trabalho, com
o objetivo de alcançar vantagem para si ou para outrem. O ato de improbidade, embora seja também mau
procedimento, afrontando a moral genérica imperante
na vida social, tem a particularidade, segundo a ótica
justrabalhista, de afetar o patrimônio de alguém, em
especial do empregador, visando, irregularmente, a
obtenção de vantagem para o obreiro ou a quem este
favorecer.

Carrion (2006, p. 357) conceitua justa causa como o “efeito
emanado de ato ilícito do empregado que, violando alguma
obrigação legal ou contratual, explícita ou implícita, permite ao
empregador a rescisão do contrato sem ônus”.
Ao discorrer sobre a improbidade, ensina o autor:
a jurisprudência a tem caracterizado principalmente
como ‘atentado contra o patrimônio do empregador,
de terceiros ou de companheiros de trabalho’ (GomesGottschalk, Curso de Direito do Trabalho); a doutrina é
muito variável, conceituando-a ora como violação de
um dever legal, ora de um dever moral, ou ainda de
uma obrigação geral de conduta e não específica, constituindo falta grave, ainda que fora do serviço’
(Maranhão, Instituições). Consiste em atos ‘que revelam claramente desonestidade, abuso, fraude ou máfé’ (Russomano, Comentários à CLT, art. 482). Ação ou
omissão dolosas do empregado, visando uma vantagem
para si ou para outrem, em decorrência do emprego e
com prejuízo real ou potencial para alguém, diz La marca (Manual das Justas Causas) (CARRION, 2006, p. 357).

A improbidade pode estar configurada pela prática de um
único ato faltoso e, por se confundir com a desonestidade,
inviabiliza de forma definitiva a continuidade da relação
empregatícia, sendo absurdo exigir que o empregador mantenha em seus quadros um empregado que decaiu de sua confiança, representando um risco para o patrimônio da empresa.
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Há situações em que o empregado beneficia-se de sua função gerencial para conseguir empréstimos, agindo, portanto, de
modo a obter vantagem pessoal, cometendo falta grave em razão da prática de ato de improbidade por quebra da fidúcia
ínsita ao contrato de trabalho, abalando a confiança e ensejando
a dispensa por justa causa, hipótese configurada no art. 482,
alínea ‘a’ da CLT: “Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: a) o ato de improbidade;
[...]”.
Nesse sentido, o posicionamento do TRT /7:
ATO DE IMPROBIDADE. BANCÁRIO QUE DESCUMPRE
NORMAS REGULAMENTARES PARA CONCESSÃO DE
CRÉDITO. QUEBRA DA FIDÚCIA. JUSTA CAUSA DEMISSÓRIA.
Ímproba é a conduta do empregado que, mediante a
efetivação de reiterados estornos no recebimento de
valores, com o viso de encobrir diferenças no caixa por
ele operado, causa significativo prejuízo ao empregador, sendo, pois, justa a sua demissão, de vez que abalada a fidúcia, requisito essencial à manutenção do vínculo laboral em instituição bancária.
(RO 1067001320015070012, Rel. Antonio Marques C.
Filho, 25/02/2003)
JUSTA CAUSA DEMISSÓRIA IMPROBIDADE.
Empregado bancário que, confessadamente, no uso das
prerrogativas funcionais, alterou seus registros
cadastrais, os de um colega de trabalho e das respectivas esposas, elevando a valores expressivos a renda
mensal por eles declarada, sem, no entanto, arquivar a
documentação comprobatória dos rendimentos, como
exigem as normas regulamentares da instituição. Com
isso, o trabalhador propiciou aos beneficiados o acesso
a linhas de crédito mais vultosas, e embora as operações financeiras por eles contratadas não tenham resultado, ao final, em prejuízo financeiro para o Banco,
resulta evidente da conduta a intenção de obter vantagem indevida para si e para outrem, o que tipifica, suficientemente, a improbidade que lhe justifica a rescisão
contratual, que ora se confirma.
(RO 0223900-7720065070008, Rel. Antonio Marques C.
Filho, 12/02/2009)

A verdade é que, ao decidir, por exemplo, majorar irregularmente a renda do solicitante ao crédito no SIRIC para obter
elevação do limite de crédito, o gerente subverte toda a sistemática de análise lógica, comprometendo a segurança da relação jurídica que terá início com a concessão do crédito com base
em dados irreais.
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Nesse ponto, mais uma vez se observa que o gerente mantém, além da autonomia, o arbítrio no fornecimento das informações ao SIRIC, não podendo escudar-se no sistema para tentar afastar violações a normativos que só poderiam ser cometidas por aqueles que inserem a informação inverídica, exatamente
para ludibriar o sistema.

Conclusão
Esta pesquisa teve como foco as atividades desempenhadas
pelos gerentes de atendimento da CAIXA em um momento-chave para a instituição bancária – a concessão do crédito ao cliente
–, mais especificamente no uso do sistema de mensuração de risco de crédito empregado pela empresa pública, que agora o
leitor conhece, o SIRIC.
Procedimentos foram analisados sob um viés diferente, indagando-se sobre a autonomia gerencial na concessão de crédito para descobrir se o responsável pela análise e concessão seria
o computador e, dessa forma, não seria possível aplicar penalidade ao empregado.
Penso ter sido oportuna a visita histórica às origens do sistema bancário no país e às crises mundiais causadas pelo excesso
de desregulamentação para entender como nasceu o SIRIC.
Os leitores com mais experiência de vida certamente compreenderam com muito mais propriedade os fatos superficialmente citados, de um período do qual não devem sentir saudades – ao menos no aspecto econômico.
Foi possível vislumbrar os motivos e como o mundo teve que
construir essa intrincada engenharia (muitas vezes, às pressas)
para que o sistema voltasse a oferecer segurança aos usuários.
Crises econômicas mundiais, índices de inflação estratosféricos no Brasil, falências de bancos até então imaculados, pobreza extrema e desalento com a política econômica foram alguns dos eventos marcantes que conduziram à tomada de medidas emergenciais.
Talvez a mais importante delas tenha sido a assinatura do
Acordo de Basileia, que possibilitou ao Brasil “encontrar um
rumo”, embora “estudando pela cartilha” da ordem econômica
internacional. Menos mal, pois até aquele momento o país estava à deriva.
Muito lentamente passamos do estágio do overnight para
o empreendedorismo, ampliando a necessidade de crédito e
ganhando importância a análise criteriosa na mensuração do risco
assumido pelas instituições financeiras.
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Pedi licença ao leitor para render minhas homenagens à
admirável história da CAIXA, instituição sesquicentenária e terceira estatal mais valiosa do Brasil.
Confesso que eu mesmo desconhecia a magnitude do trabalho desenvolvido, e me surpreendi com a quantidade de recursos colocados à disposição do mercado e, acima de tudo, com
a amplitude da atuação da empresa nas mais diversas áreas
socioeconômicas do país.
É bem possível que o leitor também tenha ficado impressionado com os números apresentados e com a quantidade de serviços prestados.
Em contrapartida, atuar em todas essas áreas impõe responsabilidades pela prevenção de riscos operacionais e sistêmicos,
que poderiam colapsar o sistema.
Nesse ponto, destaca-se a função gerencial, revelando como
cada um desses profissionais, em suas respectivas áreas de atuação, contribui decisivamente para o equilíbrio de todo o sistema
financeiro, destacando quatro passagens:
1) na análise ponderada sobre os documentos do cliente,
buscando afastar na origem quaisquer tentativas de fraude;
2) no provisionamento responsável, impedindo o comprometimento indevido do patrimônio da empresa;
3) na aplicação de critérios de concessão de crédito, observando as peculiaridades de cada tomador e as garantias por eles
oferecidas; e
4) atuando preventivamente para impedir a inadimplência
generalizada e a disseminação do risco.
São inúmeras as atividades: realização de diligências, eventual visita a clientes e análise prévia da veracidade e validade de
documentos (registros de imóveis, declarações de imposto de
renda, inscrição no SPC/SERASA/CADIN e até licenças ambientais).
Não há dúvida do quão extenuante é o trabalho realizado
pelos gerentes na análise e concessão do crédito, especialmente
quando nos damos conta do volume de dinheiro disponibilizado: apenas a CAIXA injetou na economia brasileira no ano
de 2013 mais de R$ 600 bilhões.
Durante a pesquisa, ficou muito evidente que somente com
uma análise prévia dos documentos dos clientes realizada de forma criteriosa e dedicada será possível selecionar as informações
para envio ao sistema, que na verdade se restringe a processá-las
e devolver em forma de aprovação ou não, e em que condições o
banco aceita contratar com aquele pretendente.
Há situações em que a programação lógico-matemática do
sistema não permite analisar informações que devem ser elabo-
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radas pela experiência do profissional, que pode, por esse motivo, negar a concessão do crédito ou conceder valor inferior ao
aprovado.
Um destaque especial foi dado à interpretação dos tribunais sobre a responsabilidade dos gerentes pela inserção irregular de dados no SIRIC.
As situações apontadas evidenciaram a responsabilização
dos profissionais nas áreas civil, administrativa e criminal, acarretando algumas vezes até a demissão por justa causa por improbidade.
Isso porque, como em uma equação matemática, a inserção
de informações incompletas ou equivocadas no SIRIC conduzirá a
uma resposta inválida, no caso, a concessão indevida de crédito.
Ao tomar essa postura, o gerente de atendimento desrespeita normativos e atua de forma negligente, ampliando a probabilidade de prejuízo da empresa.
Ao preencher, por exemplo, na ficha-cadastro que o cliente
apresentou garantias com valores suficientes a suportar os créditos pleiteados, ou um determinado valor de salário em contracheque de cliente, o computador não o questionará sobre a veracidade da informação e devolverá a análise com base naqueles dados.
Nesse ponto especial, destaque deve ser dado ao nexo causal, essencial à caracterização da responsabilidade civil, uma vez
que entendemos não ser possível retirar a participação decisiva
do empregado da análise fática, pois antes mesmo de inserir os
dados no sistema já havia negligenciado os normativos.
Seria absurdo, para dizer o mínimo, imaginar cliente e gerente sentados à frente do computador esperando que o “grande oráculo SIRIC” desse seu veredicto sobre o financiamento do
veículo, para somente depois poder o gerente assinar (ou não)
o contrato com o ansioso cliente.
Brincadeiras à parte, constatamos ao final da pesquisa que
o melhor caminho aponta no sentido de que a tese de ausência
de autonomia não prevalece.
Isso porque, conjugando o conceito etimológico da palavra
autonomia com a realidade socioeconômica, tem-se um gerente
analisando as reais condições do cliente, construindo passo a
passo o contrato futuro, para num segundo momento ter a resposta da análise pelo SIRIC.
Ficou evidente, inclusive, que as principais irregularidades
acontecem antes mesmo da manifestação do sistema.
Feitas essas considerações, parece ser possível afirmar que a
autonomia gerencial na análise e concessão de crédito mante-
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ve-se preservada, não estando o gerente em posição de subordinação, mas, ao contrário, utilizando-se do SIRIC como forma
de viabilizar a eficiência e a segurança dos serviços prestados
pela instituição na salvaguarda do equilíbrio do sistema financeiro.
Não pode, ao final, depois de ter apresentado informações
incompletas ou inverídicas, querer eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que o sistema aprovou a operação de
crédito sub judice.
O que se verifica é que o trabalho mental exigirá cada vez
mais a preparação do profissional no enfrentamento de situações concretas do dia a dia, quando deverá decidir sobre a qualidade da informação a ser fornecida ao sistema, tornando o cargo gerencial diferenciado das demais atividades bancárias.
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RESUMO
Por força da Lei Federal nº 8.036/90, o índice eleito para a
remuneração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é a
Taxa Referencial (TR). A Caixa Econômica Federal, atuando como ente
operador do FGTS, está adstrita ao princípio da legalidade e não
possui discricionariedade para modificar o referido índice de correção.
Dentro dessa linha, o estudo visa realizar uma análise crítica sobre o
feixe de relações vinculadas ao direito material e processual que
emergiram com a grande movimentação dos trabalhadores
brasileiros que bateram às portas do Poder Judiciário questionando a
forma como estava sendo realizada a correção monetária do saldo
em contas vinculadas do FGTS desde o ano de 1999.
Palavras-chave: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Correção monetária. Legalidade. Impossibilidade de alteração do
índice (TR).

RIASSUNTO
In virtù della normativa Federale nº 8036/90 contenuti eletto
alla remunerazione del “Fundo de Garantia do Tempo de Serviço”
(FGTS) è il “Taxa Referencial” (TR). La Banca Statale come operatore
FGTS è iscritto al principio di legalità e non ha alcun potere
discrezionale di modificare tale indice di correzione. All’interno di
questa linea, lo studio si propone di svolgere un’analisi critica del
gruppo di relazioni legate al diritto sostanziale e processuale che è
emerso con il grande movimento di lavoratori brasiliani che hanno
bussato alla porta Magistratura in discussione il modo in cui veniva
tenuta rideterminazione del saldo in conti vincolati del FGTS dal
1999.

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

205

GUSTAVO TANGER JARDIM

ARTIGO

Parole chiave: Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Correzione monetaria. Legalità. Indice Modifica impossibilità (TR).

Introdução
Entre os diversos acontecimentos que marcaram o cenário jurídico nacional nos anos de 2013 e 2014, um dos mais expressivos
foi a movimentação dos trabalhadores brasileiros que bateram às
portas do Poder Judiciário com a pretensão de questionar a forma como estava sendo realizada a correção monetária do saldo
em contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
Um dos primeiros movimentos nesse sentido pode ser atribuído
à Força Sindical, que ingressou na Justiça Federal de Brasília reivindicando a revisão dos saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e requerendo a reposição de eventuais perdas por causa da
aplicação da Taxa Referencial (TR) sobre as contas. As correções seguem o previsto, modo geral, no artigo 2º da Lei 8.036/90, aplicando-se juros anuais de 3% mais correção monetária mensal com base
na TR. Contudo, a insurgência dos sindicalistas baseia-se no argumento de que a aplicação da TR como índice de correção estaria
prejudicando os trabalhadores desde 1999 e, por isso, mereceria
ser substituída por outro índice que refletisse a inflação.
Em que pese o viés político da alegação dos sindicatos, a realidade é que existe um regramento jurídico estruturado que embasa
a aplicação dos índices de correção dos valores depositados nas
contas vinculadas dos trabalhadores e deve ser considerado. Nesse
contexto, como está se repetindo em centenas de milhares de sentenças de improcedência proferidas no Brasil inteiro, os trabalhadores não estão obtendo sucesso com as demandas.
Diante desse grande embate jurídico que está sendo travado
e que nos convida a um profícuo debate sobre o tema, além do
direito material, diversas outras questões de direito processual também enriquecem a discussão e merecem reflexão. Até porque existem posicionamentos diferentes entre magistrados que estão aplicando o disposto no artigo 285-A do Código de Processo Civil e
sentenciando diretamente as demandas, enquanto outros entendem que a discussão estaria afetada pelo rito do artigo 543-C do
CPC, onde a Corte Superior tem a prerrogativa de determinar a
suspensão da tramitação dos processos até o julgamento do
leanding case eleito.
Como é possível observar, diversas questões relevantes que
atingem o direito material e processual sobre o tema em questão
emergem quando nos debruçamos sobre o problema, surgindo
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um terreno fértil para tratarmos o assunto de forma tópica e considerando as peculiaridades e riqueza do embate de teses jurídicas distintas.

1 Breve histórico sobre a legalidade da aplicação da Taxa
Referencial (TR) ao caso
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado
pela Lei nº 5.107/66 e atualmente é regido pela Lei nº 8.036/90.
A sua sistemática baseia-se, grosso modo, em depósitos mensais realizados pelos empregadores em conta vinculada aos trabalhadores, estendendo a eles maiores garantias, além de eventual auxílio
monetário em caso de despedida sem justa causa.
Esse fundo é gerido e administrado segundo normas e diretrizes do seu conselho curador e, por expressa previsão legislativa,
todos os depósitos efetuados nas contas vinculadas dos trabalhadores deverão sempre ser corrigidos monetariamente. Considerando o histórico recente do índice de correção aplicado ao caso, importante pontuar que a remuneração das contas vinculadas do FGTS
pela Taxa Referencial tem previsão legal que não pode ser olvidada.
Primeiramente, a Lei nº 8.036/90, que dispõe especificamente
sobre o FGTS, previu de forma inequívoca a correção monetária
dos depósitos efetuados (BRASIL, 1990):
Art. 13. Os depósitos efetuados nas contas vinculadas
serão corrigidos monetariamente com base nos
parâmetros fixados para atualização dos saldos dos
depósitos de poupança e capitalização juros de (três)
por cento ao ano.

Cerca de um ano depois, com o advento da Lei nº 8.177/91,
foram estabelecidas regras expressas sobre a desindexação da economia, conforme o novo dispositivo legal (BRASIL, 1991):
Art. 17. A partir de fevereiro de 1991, os saldos das
contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) passam a ser remunerados pela taxa aplicável à
remuneração básica dos depósitos de poupança com
data de aniversário no dia 1º, observada a periodicidade atual para remuneração.
Parágrafo único. As taxas de juros previstas na legislação em vigor do FGTS são mantidas e consideradas como
adicionais à remuneração prevista neste artigo.

Por opção legislativa, esse mesmo diploma legal definia a TRD
como fator de remuneração das cadernetas de poupança, sendo o
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FGTS remunerado pelo mesmo índice, conforme se observa do artigo 12 da referida lei (BRASIL, 1991):
Art. 12. Em cada período de rendimento, os depósitos
de poupança serão remunerados:
I - como remuneração básica, por taxa correspondente
à acumulação das TRD, no período transcorrido entre o
dia do último crédito de rendimento, inclusive, e o dia
do crédito de rendimento, exclusive.

Evoluindo, o legislador optou por extinguir a TRD, determinando que a poupança fosse remunerada pela TR, conforme se
observa do teor da Lei nº 8.660/93 (BRASIL 1993):
Art. 2º Fica extinta, a partir de 1º de maio de 1993, a
Taxa Referencial Diária - TRD de que trata o art. 2º da
Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991.
[...]
Art. 7º Os depósitos de poupança têm como remuneração básica a Taxa Referencial - TR relativa à respectiva
data de aniversário.

Diante do roteiro legal até aqui percorrido, essa é a situação
em que se encontra a remuneração básica da poupança nos dias
atuais, e o mesmo ocorre com o FGTS. Aliás, como não poderia ser
diferente, o tema foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
conforme se observa do teor da Súmula 459 (BRASIL, 2010):
SÚMULA 459/STJ - A Taxa Referencial (TR) é o índice
aplicável, a título de correção monetária, aos débitos
com o FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo.

Não bastasse isso, outro fato que confirma a legalidade da
aplicação da Taxa Referencial como índice de remuneração das
contas vinculadas de FGTS está na argumentação lançada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 226.855/RS, que – atentando para a natureza jurídica do fundo – atestou a constitucionalidade
da Lei nº 8.177/91. Esse julgado paradigmático afastou a possibilidade de estabelecimento casuístico de qualquer outro índice de
correção monetária ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(BRASIL, 2000):
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Natureza jurídica e direito adquirido. Correções monetárias
decorrentes dos planos econômicos conhecidos pela denominação Bresser, Verão, Collor I (no concernente aos
meses de abril e de maio de 1990) e Collor II. - O Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao contrário
do que sucede com as cadernetas de poupança, não
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tem natureza contratual, mas, sim, estatutária, por
decorrer da Lei e por ela ser disciplinado. - Assim, é de
aplicar-se a ele a firme jurisprudência desta Corte no
sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. - Quanto à atualização dos saldos do FGTS relativos aos Planos Verão e Collor I (este no que diz respeito ao mês de abril de 1990), não há questão de direito
adquirido a ser examinada, situando-se a matéria exclusivamente no terreno legal infraconstitucional. - No
tocante, porém, aos Planos Bresser, Collor I (quanto ao
mês de maio de 1990) e Collor II, em que a decisão
recorrida se fundou na existência de direito adquirido
aos índices de correção que mandou observar, é de
aplicar-se o princípio de que não há direito adquirido a
regime jurídico. Recurso extraordinário conhecido em
parte, e nela provido, para afastar da condenação as
atualizações dos saldos do FGTS no tocante aos Planos
Bresser, Collor I (apenas quanto à atualização no mês
de maio de 1990) e Collor II.

Ou seja, o Supremo Tribunal Federal deu um recado muito
claro à sociedade brasileira, atentando para a impossibilidade de
aplicação seletiva de índices que melhor aprouver ao fundista.
Observa-se que não há nenhum respaldo legal para a pretensão,
e tal situação causaria grande insegurança jurídica ao imputar ao
agente operador a aplicação de índice que fosse mais agradável
aos olhos do fundista. Curiosamente, as ações promovidas com
esse escopo em nenhum momento sustentam eventual
inconstitucionalidade das leis que fixam a correção monetária do
FGTS, resumindo-se a solicitar que a TR seja casuisticamente substituída.
Obviamente que a administração do FGTS supera o mero interesse individual, e o simples critério de vantagem econômica não
pode ser fundamento jurídico idôneo para afastar a aplicação de
lei expressa sobre o tema, tampouco culminar com a intercalação
da TR com outros índices de correção.
Considerando toda a cadeia legal forjada ao longo dos anos
pela atuação do Poder Legislativo e a construção jurisprudencial
das mais brilhantes mentes que ocuparam os cargos da nossa Corte
Constitucional, não há possibilidade de acolher teses que buscam
a alteração dos índices de correção do FGTS, por mais razoáveis
que pareçam aos olhos dos leigos. Sem dúvidas, seria uma indevida
invasão entre esferas de poder.
Isso porque determina o artigo 2º da Constituição Federal de
1988 que os Poderes são harmônicos e independentes entre si. De
acordo com a melhor doutrina sobre o tema, é de suma importância que essas duas características sejam perenes para a construção
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efetiva de um Estado Democrático de Direito. Ensina Moraes (2007,
p. 69):
Apesar de independentes, os poderes de Estado devem
atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional, evitando as práticas de
guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão
governamental e a confiança popular na condução dos
negócios públicos pelos agentes políticos.

No caso, compete ao Poder Legislativo fazer as opções políticas, enquanto o Poder Judiciário tem o dever de zelar para que
essas opções sejam observadas e cumpridas, bem como para que
não ofendam à Constituição.
Dentro desse contexto, independente de qual for o índice escolhido pelo legislador, não pode ser alterado contra legem, pelo
Poder Judiciário, apenas porque outro índice não previsto em lei
apresentou percentual maior. Assim, foge à razoabilidade de todo
o nosso sistema constitucional o lançamento de demandas buscando que o Judiciário faça a opção política quanto ao índice de remuneração do FGTS, ignorando o sistema representativo e a imperiosa separação dos Poderes.
Superada a análise sobre a questão de direito material que
permeia a discussão, cabem alguns apontamentos sobre a forma
como o Poder Judiciário tem administrado o imenso volume de
demandas ajuizadas diariamente.

2 Da suspensão das demandas por determinação do Superior
Tribunal de Justiça
De acordo com a sistemática imposta pelo artigo 543-C do
Código de Processo Civil, quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, caberá ao
presidente do tribunal de origem admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia e encaminhá-lo(s) ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais Recursos Especiais até o
pronunciamento definitivo do desse tribunal.
Tal situação aplica-se de forma muito clara ao tema em debate, eis que a Caixa Econômica Federal já alertava em fevereiro de
2014, nos autos do Recurso Especial nº 1.381.683/PE, que já existiam mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em trânsito no Poder Judiciário. Por óbvio que esse número de demandas cresceu muito
no lapso de um ano e hoje é possível afirmar sem medo de errar
que ele já triplicou ou quadruplicou.
Na oportunidade, em decisão monocrática, o Ministro Benedito Gonçalves ponderou que a sistemática processual direciona-se
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não só à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos
processos que versem sobre o mesmo tema, como também busca
evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho
judiciário. Assim, considerou inequívoca a necessidade de que todas as ações judiciais, individuais e coletivas sobre o tema fossem
suspensas até o final do julgamento do processo, como representativo da controvérsia (BRASIL, 2014):
Caixa Econômica Federal - CEF, por intermédio da petição de fls. 305-309 sustenta que a controvérsia sobre a
possibilidade de afastamento da TR como índice de correção monetária dos saldos das contas de FGTS, afetada pelo rito do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/
2008, possui mais de 50.000 (cinquenta mil) ações em
trâmite nos mais diversos [sic] do Poder Judiciário. Com
base nisso, requer a suspensão de todos os processos
para que se evite insegurança jurídica. O fim almejado
pela novel sistemática processual (o art. 543-C do CPC)
não se circunscreve à desobstrução dos tribunais superiores, mas direciona-se também à garantia de uma prestação jurisdicional homogênea aos processos que versem sobre o mesmo tema, bem como a evitar a desnecessária e dispendiosa movimentação do aparelho judiciário. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a necessidade de que todas as ações judiciais, individuais e coletivas, sobre o tema sejam suspensas até o final julgamento deste processo pela Primeira Seção, como representativo da controvérsia, pelo rito do art. 543-C do CPC.
Ante o exposto, defiro o pedido da requerente, para
estender a suspensão de tramitação das correlatas
ações a todas as instâncias da Justiça comum, estadual
e federal, inclusive Juizados Especiais Cíveis e as respectivas Turmas ou Colégios Recursais. Para tanto, determino que seja renovada a comunicação ao Ministro Presidente do STJ e aos Ministros integrantes da Primeira
Seção, dando-lhes ciência do efeito ora agregado à anterior decisão de sobrestamento. Expeça-se, ainda, com
urgência, ofícios aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, para que comuniquem a determinação no âmbito de atuação das respectivas Cortes Estaduais e Regionais. Após, dê-se vista
ao Ministério Público para parecer, em quinze dias (art.
3º, II). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se.

Em manifestação no mesmo Recurso Especial, discordando do
posicionamento adotado pelo Relator, o parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da República Wagner de Castro Mathias Netto
assevera que a referida regulamentação processual constitui exceção ao sistema recursal ordinário e não admitiria interpretação
ampliativa. Sobre o sobrestamento de todas as ações, concluiu o
Subprocurador-Geral da República (BRASIL, 2014):
Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

211

GUSTAVO TANGER JARDIM

ARTIGO

Afigura-se inadequado, nos limites dos parâmetros legais e constitucionais de regência, o sobrestamento de
todas as ações que versem sobre a atualização das contas vinculadas ao FGTS, inclusive as que ainda tramitam
em 1ª Instância. A decisão, ultrapassando as fronteiras
autorizadas pelo ordenamento, acaba por lesionar a
independência do juiz e sua livre convicção.

Em que pese o aparente impasse entre a interpretação e aplicação da lei adjetiva, o que está ocorrendo no Poder Judiciário –
na imensa maioria dos processos em trâmite – é o exame ex officio
da ordem emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, culminando
com a suspensão imediata do feito até a decisão final do recurso
em questão.
Diante desse contexto, não há como negar que o
posicionamento de muitos Magistrados que optaram pela imediata suspensão dos processos está privilegiando a natureza
uniformizadora das decisões emanadas pelos Tribunais Superiores.
Preservando o livre convencimento e a independência, estes
julgadores entenderam corretamente por se vincular à suspensão
sugerida pelo STJ. Contudo, não são todos que pensam assim.

3 A aplicação do Artigo 285-A do CPC ao caso
Como já referido, a maioria dos Magistrados espalhados ao
longo do país adotou o posicionamento de acompanhar a decisão do Ministro Benedito Gonçalves no Recurso Especial
nº 1.381.683/PE e sobrestar a tramitação dos feitos que discutem
essa matéria.
Contudo, o que instiga e apaixona aqueles que militam no
campo do Direito é a diversidade de pensamentos e enfoques sobre o mesmo acontecimento. Refletindo sobre o tema e cotejando
os acontecimentos à luz da lei adjetiva, alguns Juízes deixaram transbordar novos rumos que empregam grande agilidade e eficiência
ao sistema jurisdicional, além de permitir uma inegável pacificação
social.
Em vez de simplesmente sobrestar os processos e deixar toda a
sociedade em suspense, causando multiplicação das demandas e
enfraquecendo a confiança dos jurisdicionados em relação ao Poder Judiciário, alguns Magistrados inovaram ao utilizar a preciosa
ferramenta prevista no artigo 285-A do Código de Processo Civil.
Determina o referido artigo do Código Processual, acrescido pela
Lei nº 11.277 (BRASIL, 2006):
Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida
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sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida
sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente
prolatada.

Como paradigma desse brilhantismo de aplicação da lei processual, cabe ressaltar o posicionamento da Juíza Federal Ana Paula
Martini Tremarin Wedy. A Magistrada identificou que existiam centenas de demandas na Subseção Judiciária de Erechim/RS postulando a substituição da TR por outro índice que repusesse eventuais perdas inflacionárias como índice de correção monetária de seus
depósitos do FGTS, bem como postulando que a Caixa Econômica
Federal fosse condenada a efetuar o pagamento das diferenças
entre a aplicação dos referidos índices no período a contar do ano
de 1999.
Com a ideia de que a matéria controvertida era exclusivamente de direito, e de que já existia posicionamento consolidado
sobre o juízo da improcedência desse pleito, a exemplo de diversas
decisões já proferidas em casos idênticos, a Juíza entendeu cabível
o julgamento das ações mesmo antes da citação, nos exatos termos
do artigo 285-A, do Código de Processo Civil. Ponderou a Magistrada em sentença (BRASIL, 2014):
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ, no Recurso
Especial nº 1.381.683/PE, determinou a suspensão da
tramitação dos processos relativos a ações que objetivem
a alteração do índice de correção monetária dos saldos
das contas do FGTS. [...] Todavia, em que pese a referida
decisão, tenho que a suspensão dos feitos que versem
acerca da correção dos saldos do FGTS deve ser realizada em segunda instância, caso haja recurso, consoante
se depreende da leitura do art. 543 - C do CPC [...] Nesses termos, deixo de suspender o trâmite da demanda
e determino o normal prosseguimento do feito.

E continua a fundamentar sua decisão de improcedência, realizando o pertinente enquadramento entre os contornos do caso
concreto e a previsão legal (BRASIL, 2014):
Aplicabilidade do art. 285-A, do CPC [...] Na presente ação,
a parte autora postula que se determine a substituição
da TR pelo INPC ou outro índice que reponha as perdas
inflacionárias, como índice de correção monetária de seus
depósitos do FGTS e a condenação da Caixa Econômica
Federal ao pagamento das diferenças entre a aplicação
dos referidos índices no período a contar do ano de 1999.
A matéria é exclusivamente de direito, já que a lide versa
sobre se o ordenamento jurídico garante ou não o direito
invocado. É posição assente deste juízo a improcedência
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deste pleito, a exemplo da decisão proferida nos Processos nºs 5003523-18.2013.404.7117, 500353192.2013.404.7117, 5003911-18.2013.404.7117, 500391470.2013.404.7117, 5004032-46.2013.404.7117, 500406281.2013.404.7117, 5004139-90.2013.404.7117, 500415289.2013.404.7117 e 5004225-61.2013.404.7117.

Em casos similares, coerente e elogiável o posicionamento
de efetuar o julgamento de improcedência initio litis, exatamente como prevê o artigo 285-A do CPC. Até porque, como já referido alhures, a discussão posta nas demandas judiciais afronta o
ordenamento jurídico, que não ampara o direito invocado.
Decisões como a citada, além de introduzir celeridade ao exercício da jurisdição, estão em absoluta harmonia com a Lei Maior.
Nas palavras de Machado (2007, p. 295), “a novíssima figura não
infringe qualquer princípio constitucional”, eis que garante ao
autor e réu o contraditório via recurso, e a ampla defesa não resta
violada porque é aplicada apenas quando a matéria for unicamente
de direito.

Conclusão
Nos anos de 2013 e 2014 houve um grande incremento no
número de ações judiciais postulando ao Poder Judiciário que
determinasse a substituição da TR por outro índice de correção,
evitando eventuais perdas inflacionárias da correção monetária
dos depósitos do FGTS. Em que pese o viés político das alegações construídas em milhares de demandas ajuizadas no país, a
realidade é que existe um regramento jurídico estruturado que
embasa a aplicação dos índices de correção dos valores depositados nas contas vinculadas dos trabalhadores e deve ser considerado.
Por expressa determinação legal, existe a impossibilidade de
aplicação seletiva de índices de correção, e a Taxa Referencial (TR)
não pode ser casuisticamente substituída. Imperioso ressaltar que o
agende operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não
pode aplicar o índice de correção mais agradável aos olhos do
fundista, visto que sua atuação está pautada pelo rígido princípio
da legalidade.
Por mais paradoxal que aparente, as demandas ajuizadas não
questionam a validade da lei federal que impõe a TR e sua aplicação no FGTS, resumindo-se a embasar sua fundamentação no mero
interesse individual, ou seja, no simples critério de vantagem econômica. Obviamente que essas alegações não configuram fundamento jurídico idôneo para afastar a aplicação de lei expressa so-
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bre o tema ou culminar com a intercalação da TR com outros índices de correção.
Aliás, a alteração pleiteada no índice de correção compromete a separação de Poderes prevista na lei maior, uma vez que compete ao Poder Legislativo fazer as opções políticas, enquanto o
Poder Judiciário tem o dever de zelar para que essas opções sejam
observadas e cumpridas. É possível concluir que, independente de
qual for o índice escolhido pelo legislador, não pode ser alterado
contra legem pelo Poder Judiciário, apenas porque outro índice
não previsto em lei apresentou percentual maior. Foge à
razoabilidade do nosso sistema constitucional o lançamento de
demandas buscando que o Judiciário faça a opção política, ignorando o sistema representativo e a separação dos Poderes.
No campo do Direito Processual Civil, a imensa massa de demandas judiciais ajuizadas em curtíssimo espaço de tempo acabou
solicitando uma atenção especial dos que se preocupam com a
celeridade e eficiência da prestação jurisdicional.
Quando o assunto bateu às portas do Superior Tribunal de
Justiça, o Ministro Benedito Gonçalves ponderou que a sistemática
processual direciona-se não só à garantia de uma prestação
jurisdicional homogênea aos processos que versem sobre o mesmo
tema, como também busca evitar a desnecessária e dispendiosa
movimentação do aparelho judiciário. Assim, considerou inequívoca a necessidade de que todas as ações judiciais, individuais e
coletivas, sobre o tema fossem suspensas até o final do julgamento
do processo.
Por outro lado – também conferindo coerência à letra da lei
adjetiva –, alguns Magistrados estão julgando as demandas improcedentes com base no artigo 285-A do Código de Processo Civil.
No caso, em vez de sobrestar os processos e deixar toda a sociedade
em suspense, causando multiplicação das demandas e enfraquecendo a confiança dos jurisdicionados em relação ao Poder Judiciário, alguns julgadores adotam o coerente posicionamento de efetuar o julgamento de improcedência initio litis.
Por fim, considerando tudo que foi exposto neste breve estudo, é possível observar que não existe possibilidade de modificação do índice de correção dos valores depositados nas contas de
FGTS. Contudo, o tema é palpitante e ainda está causando um expressivo incremento no número de demandas judiciais ajuizadas.
Submetido a esse grande desafio, o Poder Judiciário está atuando
de forma exemplar e – como não poderia deixar de ser –
prestigiando os princípios da legalidade, celeridade e segurança
jurídica, bem como procurando estender uma prestação jurisdicional
homogênea a todos.
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RESUMO
Com o advento da Lei Complementar nº 109/2001, o sistema
brasileiro de previdência complementar inaugurou novo regime
jurídico para as alterações processadas nos regulamentos dos
planos de benefícios, instituindo-se a figura do “Direito
Acumulado”. Neste trabalho realiza-se um estudo sobre esse
instituto, confrontando-o com o “Ato Jurídico Perfeito” e avaliando
a possibilidade de retroação dos efeitos de uma alteração de planos
de previdência frente àqueles participantes que já se encontravam
inscritos. Precede o núcleo do estudo uma abordagem geral do
ordenamento legal da previdência complementar no Brasil e dos
contratos de adesão havido entre participante e fundo de pensão.
Palavras-chave: Ato jurídico perfeito. Previdência
complementar. Direito acumulado. Fundo de pensão.

RIASSUNTO
L’avvento dela Legge Complementare nº 109/2001 ha
inaugurato un nuovo regime giuridico nel sistema pensionistico
complementare brasiliano, per le alterazini processate nei
regolamenti dei piani di benefici pensionistici, istituendosi la figura
del “Diritto Acumulato”. Questo lavoro è un studio su l’istituto
suddetto, confrontandolo con “l’Atto giuridico perfetto” e
valutandosi la possibilità di retroagere gli effetti di una alterazione
nei piani di previdenza di coloro che sono già sottoscritti nel fondo
pensione. Precede il nucleo di questo studio um approccio generale
dell’ordinamento legale della Previdenza Complementare in
Brasile e dei contratti di adesione firmato tra il Fondo Pensione e
il lavoratore.
Parole chiave: l’Atto giuridico perfetto; pensionistico
complementare brasiliano; Diritto Acumulato; Fondo Pensione.
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Introdução
A Lei Complementar nº 109/2001 dispõe em seu art. 17 que
“as alterações processadas no regulamento dos planos aplicamse a todos os participantes das entidades fechadas, a partir de
sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, observado o
direito acumulado de cada participante”, dispositivo este que,
aparentemente, vai de encontro ao que dispõe a Constituição
Federal em seu art. 5º, XXXVI, na medida em que nela está consignado que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada”.
O parágrafo único desse art. 17 resguarda o direito adquirido, mas é silente quanto ao ato jurídico perfeito. Dessa forma, a
figura legal do direito acumulado, prevista no mesmo diploma
legal, é quem recebe a incumbência de solucionar eventuais conflitos (reais ou aparentes) com o ato jurídico perfeito. Para tanto, é necessário verificar se a definição legal do direito acumulado alcança, sem infringir disposição constitucional, todas as situações práticas vivenciadas em uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC.
Não é demasiado iniciar essa análise com um levantamento
histórico sobre nosso sistema de previdência complementar, na
medida em que conhecendo nossa história talvez seja melhor
compreendido o estágio atual do sistema previdenciário complementar fechado no Brasil.

1 Breve histórico da previdência complementar no Brasil
No Brasil, a previdência complementar teve grande impulso
a partir do ano de 1978. Todavia, antes mesmo do surgimento
de um sistema previdenciário estatal, já se conheciam algumas
entidades previdenciárias, tais como as associações de mútuo
socorro e os montepios. Dessa forma, quando do surgimento das
primeiras entidades previdenciárias de caráter privado, não se
mostrava presente o cunho complementar e acessório hoje existente, razão pela qual se julga impertinente nomeá-las de entidades de Previdência Complementar, sendo apenas o embrião
para o sistema que hoje se conhece.
As primeiras noções previdencialistas no Brasil remontam à
época do Império1, isso face às contingências sociais que se apre1

O Prof. Wladimir Novaes Martinez leciona que “abstraindo a Assistência
Social, pública ou religiosa, e o mutualismo ou seguro privado (achegando-se
à idéia da previdência básica) – a pré-história da complementar inicia-se com
o Alvará português, datado de 22.11.1684” (MARTINEZ, 1996, p. 22).
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sentaram com relação aos servidores civis e militares. Há quem
fixe, como Martinez (1996), em 10 de janeiro de 1835 o nascimento da previdência complementar no Brasil, com a criação do
Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado.
O primeiro diploma legal a versar sobre a previdência privada com vigência em terras pátrias, segundo Rubem Rosa, seria
atinente à criação do Montepio dos Órfãos e Viúvas dos Oficiais
da Marinha, assinado pelo príncipe D. João em 2 de setembro
de 1795, ainda em Lisboa (MARTINEZ, 1996, p. 25).
No final do século XIX e início do século que passou, começou a corporificar-se a previdência privada brasileira em decorrência do surgimento de sociedades de mútuo socorro e também
de companhias seguradoras, a exemplo da Caixa de Socorros para
ferroviários estatais (Lei nº 3.397, de 24/01/1888), o montepio
obrigatório para os empregados dos correios (Decreto nº 9.212A, de 26/03/1889), o Montepio Obrigatório dos Empregados do
Ministério da Fazenda (Decreto nº 942-A, de 31/10/1890) e a Companhia de Seguros Boa-Fé (MARTINEZ, 1996, p. 27).
É válido registrar que até esse momento histórico as entidades que mantinham planos de seguro previdencial eram regidas
pelo Código Comercial (1850) e pela legislação civil.
Até meados dos anos 60 do século passado, após a introdução de um regime público de previdência, a previdência social brasileira estava organizada basicamente na forma de institutos de aposentadorias e pensões por categoria profissional,
a exemplo do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários – IAPB –, do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos
Industriários – IAPI –, do Serviço de Assistência e Seguro Social
dos Economiários – SASSE –, de sorte que, na maioria dos casos,
esses institutos tinham como regra pagar como valor de benefício a última remuneração do empregado ou uma média das
remunerações percebidas em um determinado período
(RUSSOMANO, 1983, p. 37).
A partir de 1966, com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS –, o Brasil passou por uma reestruturação
na organização do sistema previdenciário, pondo fim aos institutos de previdência corporativos e estabelecendo a unificação
e sucessão legal de todos eles pelo INPS, de forma que toda a
população passasse a ter cobertura previdenciária estatal.
Da mesma forma que ocorre atualmente no Regime Geral
de Previdência Social – RGPS2 –, administrado pelo Instituto Na2

Diz-se Regime Geral de Previdência Social – RGPS – o sistema previdenciário
administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sucessor do
extinto Instituto Nacional de Previdência Social – INPS.
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cional do Seguro Social – INSS –, a legislação em que estava sustentado o extinto INPS (sucedido pelo INSS) estipulava um valor
teto para pagamento dos benefícios previdenciários3, momento
em que as entidades de previdência passam a assumir relevante
papel para a manutenção do padrão de vida dos empregados
ou, na sua falta, dos seus dependentes econômicos, donde se
conclui que “a instituição da Previdência Privada no Brasil reside, portanto, na conscientização da necessidade de complementar renda suficiente para, ao menos, manter o padrão de vida
que o trabalhador fez por merecer” (SILVEIRA, 1981, p. 11).
Fruto de grande trabalho desenvolvido pelo legislador
pátrio, a previdência complementar tem seus normativos próprios, ao contrário do que ocorria na época dos já estudados
montepios (SILVEIRA, 1981, p. 12). Os maiores e mais antigos fundos de pensão brasileiros foram criados quando ainda o
ordenamento jurídico não dispunha a respeito do tema.
Considerando a previdência complementar como uma espécie de seguro, tentou-se regular a matéria com o Decreto-Lei
nº 77, de 21 de novembro de 1966. Tal ato normativo reduziu
expressivamente o tema e demonstrou-se insuficiente para regular as entidades e as relações com elas mantidas, frustrando,
portanto, a primeira iniciativa governamental de regular a matéria (SILVEIRA, 1981, p. 12).
Passada essa frustração legislativa, o governo e as entidades
já em funcionamento passaram a buscar uma legislação específica que pudesse atender os anseios de administradores e participantes, bem como acompanhar o nível de desenvolvimento atingido pelas operações da espécie. Dessa forma, constituiu-se um
corpo técnico representado por membros do governo e das entidades para acompanhar e contribuir com o processo legislativo,
após o que, submetido ao Congresso Nacional respectivo projeto, foi promulgada a Lei nº 6.435, de 15 de julho de 1977,
institucionalizando definitivamente a Previdência Complementar no Brasil. Enfim, “Estava assim institucionalizada a Previdência Privada no Brasil como Sistema, com seu diploma legal básico, afirmando os princípios doutrinários, definindo de forma
abrangente suas peculiaridades e constituindo seus organismos
ordenadores” (SILVEIRA, 1981, p. 12).
Até 2001 foi a Lei nº 6.435/77 que regulamentou a atuação
das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, tendo
sido alterada pela Lei nº 6.462/77 e regulamentada pelo Decreto nº 81.240/78.
3

Vide Lei nº 8.212/91 e Decreto nº 3.048/99, reguladores do RGPS.
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Ainda em 1998, a legislação aplicável aos fundos de pensão
estava toda fundada na Lei nº 6.435/77, suas alterações e regulamentações, normas que já vinham se mostrando insuficientes
para a adequada regulação das entidades de previdência em
atuação no país. Envidando dar maior relevância ao tema, o
Governo Federal optou por inserir na proposta de emenda constitucional, por intermédio da qual se efetivaria a Reforma Administrativa e Previdenciária, tratamento especial para a previdência complementar, modificando a redação do art. 202 da Carta
Política de 1988, já que a Lei Maior praticamente não dispunha
sobre previdência complementar.
Após pouco mais de duas décadas, a legislação reguladora
vigente mostrou-se omissa quanto a relevantes temas da matéria, não tendo acompanhado o crescimento que tiveram os fundos e todo o regime de previdência complementar. Tais omissões causavam transtornos diversos ao órgão regulador e aos administradores das entidades, impossibilitando, ainda, aos participantes o exercício de direitos não claramente postos nas regulamentações baixadas pela Secretaria de Previdência Complementar – SPC, hoje sucedida pela Superintendência Nacional de
Previdência Complementar – PREVIC.
Publicada em 16 de dezembro de 1998, a Emenda Constitucional nº 20, especificamente quanto à previdência complementar, serviu para introduzir na Lei Máxima as bases sobre as
quais deveria ser constituída a previdência complementar no
Brasil. Como assevera Reis (2002, p. 18), “A Emenda Constitucional n.º 20/98, ao redefinir a estrutura previdenciária brasileira, constitucionalizou, em relação ao regime de previdência privada, os princípios da ‘adesão facultativa’, ‘benefício
contratado’, ‘constituição de reservas’ e ‘organização autônoma’”. Ainda,
Em relação à Previdência Complementar, a referida emenda
tratou de organizar e moralizar as relações entre entidades fechadas patrocinadas pela Administração Pública, contribuindo
dessa forma para a transparência da gestão desses fundos de
pensão, assim como para a redução do déficit público decorrente do custeio assimétrico das entidades e de eventuais
desequilíbrios atuariais (CECHIN, 2002, p. 6).
Esse tratamento independente que a Constituição
vem dar à Previdência Complementar corrobora o entendimento de que se trata de matéria de Direito
Privado, seja quando envolver o vínculo entre a entidade e sua patrocinadora, seja quando envolver a
entidade e o participante, uma vez que consagra o
princípio da faculdade de adesão regulamento do plaRevista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15
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no e expressamente o desvincula de qualquer relação
com o contrato individual de trabalho.

As leis complementares a que se refere a emenda são a Lei
Complementar nº 108, que rege a relação entre as Entidades
Fechadas de Previdências Complementar – EFPC4 – e os entes públicos, e a nº 109, que traz regência mais ampla e também deve
ser aplicada às EFPC alvo da Lei Complementar nº 108/2001.
A Lei Complementar nº 109/2001 nasceu para dar às EFPC e
aos planos de benefícios por elas administrados maior regulação.
Reis (2002, p. 18) registra que “A Lei Complementar n.º 109/01
deu ênfase especial aos ‘planos’ de previdência, conferindo às
‘entidades’ o status de ‘administradoras’, ‘executoras’ ou
‘gestoras’ de planos de benefícios”. Assim também se manifestou o então Ministro da Previdência e Assistência Social, José
Cechin. 5

2 Características das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar
De um modo geral, as EFPC se constituíram sob a forma de
sociedade civil ou fundação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, destinando-se à concessão de benefícios complementares ou suplementares aos concedidos pelo órgão oficial de previdência, podendo ainda organizar planos de assistência à saúde6. Para seu funcionamento, essas entidades necessitam de aprovação por parte
da Secretaria de Previdência Complementar – SPC – do Ministério da Previdência Social – MPS.
Em geral, essas entidades são criadas por grandes empresas
como modelo da gestão de pessoas7, na medida em que o empregador, assumindo o papel de patrocinador, deposita recur4

5

6

7

Doravante, utilizar-se-á essa sigla para falar das Entidades Fechadas de
Previdência Complementar.
“Na Lei Complementar 109/01, que estabeleceu as regras gerais para o
regime de Previdência Complementar, a organização do Sistema foi focada
no plano de benefícios, ao contrário da legislação anterior – Lei n.º 6.435/77
– cujo centro era a entidade” (CECHIN, 2002 p. 7).
Com a promulgação da Lei Complementar nº 109/2001, somente as entidades que já operavam planos de saúde ficaram autorizadas a continuar sua
administração, não mais sendo possível às demais entidades dali em diante,
conforme restou consignado no seu art. 76.
“Move-se a instituidora, ao se tornar provedora (custeio total) ou
mantenedora (divisão dos encargos), por razões econômicas, laborais e sociais. Não forçada legalmente, decide patrocinar por livre e espontânea vontade jurídica (mas, certamente, coagida pela competitividade dos concor-
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sos destinados à formação de reserva financeira para a concessão de benefícios previdenciais programáveis e de risco. Não há
nenhum tipo de obrigação legal para que as empresas constituam uma EFPC; no entanto, há benefícios fiscais, como a dedução
das contribuições da base de cálculo do Imposto sobre Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ.
Uma vez criada a EFPC, fica o patrocinador (empregador)
obrigado a propiciar acesso8 a todos os seus empregados, oferecendo a oportunidade de filiar-se facultativamente ao plano de
benefícios que a entidade administra. Não é demais destacar a
facultatividade de adesão como uma das mais relevantes características atinentes às EFPC e aos seus planos. Comentando sobre
esse ponto, o Professor Wladimir Novaes Martinez leciona:
Dado ínsito, também diz respeito à modalidade de admissão do segurado no sistema de proteção. Este é senhor da decisão de participar ou não, embora a lei pudesse impor a filiação como expressão de solidariedade
e condição para a efetiva cobertura, pelo menos para
certos patamares (como sucede no Uruguai)
(MARTINEZ, 1996, p. 35).

A faculdade de ingresso é a primeira demonstração de liberdade pelo participante, sendo seguida pela faculdade que
tem esse mesmo participante de continuar filiado, vez que pode
retirar-se a qualquer tempo antes de iniciado o gozo de benefício previdencial vitalício.
Outro ponto importante relacionado às EFPC está no modo
como se opera a filiação do empregado (participante) ao plano
de benefícios. A adesão do empregado interessado no plano de
previdência ofertado pelo empregador e administrado pela EFPC
se dará com a assinatura do contrato de adesão ao regulamento
do plano de benefícios, fazendo nascer uma relação jurídica de
ordem civil entre o agora participante e a entidade, submetida
às normas de Direito Privado (MARTINEZ, 1996, p. 39).
Os fundos de pensão estão sujeitos à fiscalização e autorização do Governo Federal desde seu nascedouro até sua extinção,

8

rentes e pela disposição de congregar os melhores empregados). Daí, pode
arrepender-se, afastar-se ou diminuir a parceria, sujeitando-se, conforme
cada caso, ao convencionado e, moralmente, submetida às sanções inerentes, pela quebra de expectativa psicológica” (MARTINEZ, 1996, p. 35).
Não há aqui obrigatoriedade na vinculação à entidade, apenas uma obrigação legal para o empregador, que deverá ofertar o plano de previdência a
todos os seus empregados, na forma do art. 16, caput, da Lei Complementar
nº 109/2001.
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podendo sofrer intervenções, passar por auditorias e ser controlados pelo Ministério da Previdência Social.9
Do exposto, é possível depreender que o empregador e a
entidade de previdência não se confundem juridicamente, sendo um, juntamente com o participante, o provedor, mantenedor
ou patrocinador e a outra a gestora dos recursos, recursos estes
que não lhe pertencem, ou seja, não pertencem ao Fundo de
Pensão. Nesse sentido, Martinez (1996, p. 41) ensina:
As pessoas jurídicas envolvidas na relação são distintas,
não se confundindo a provedora, patrocinadora ou
mantenedora com o órgão gestor dos recursos alocados.
A entidade criada não faz parte do grupo econômico,
não é holding nem franchising, pouca identidade tem
com a instituidora, embora esta última, de alguma forma, participe de sua administração. Não vige solidariedade de qualquer espécie, civil ou fiscal, entre a
mantenedora e a mantida.

Ratificando essa posição, a própria Constituição Federal,
com a redação atribuída pela Emenda Constitucional nº 20/98
ao seu art. 202, passou a dispor acerca da autonomia do contrato de adesão a plano de benefícios em relação ao contrato
de trabalho.

3 O contrato de adesão a Plano de Benefícios administrado
por Entidade Fechada de Previdência Complementar:
definição, características e interpretação
As relações entre uma EFPC e seus participantes serão regidas
por um contrato, cuja forma é necessariamente escrita,
consubstanciada em um termo de adesão do participante ao Regulamento do Plano de Benefícios, bem como pelo próprio Regulamento do Plano de Benefícios.
Dessa maneira, pode-se dizer que a adesão a plano de benefícios administrado por EFPC é o negócio jurídico por intermédio do qual a relação associativo-previdenciária é estabelecida,
operando-se por meio de instrumento contratual específico voltado a estipular os direitos e deveres de participante e administrador (fundo de pensão) e ainda do patrocinador, empregador
9

O art. 5º da Lei Complementar nº 109/2001 dispõe que “A normatização,
coordenação, supervisão, fiscalização e controle das atividades das entidades de previdência complementar serão realizados por órgão ou órgãos
regulador e fiscalizador, conforme disposto em lei, observado o disposto no
inciso VI do art. 84 da Constituição Federal”.
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daquele que adere ao Regulamento do Plano de Benefícios. Daí
se afirmar que a relação aqui estudada é tríplice: patrocinador
(instituidor), participante e entidade.
Semelhantemente ao que acontece com os contratos de seguro, para a adesão a um plano de benefícios administrado por
EFPC necessário se faz apresentar proposta de adesão, que será
avaliada de acordo com regras específicas consignadas nos regulamentos dos planos de benefícios. Também da mesma forma
que ocorre em seguradoras, as regras dos regulamentos não são
passíveis de negociação, isto é, são definidas pela EFPC e postas
à disposição dos interessados.10
Uma relevante característica do contrato do participante com
um fundo de pensão é a possibilidade de sua continuidade mesmo com o rompimento do vínculo empregatício com o patrocinador, passando o participante à condição de autopatrocinado 11
e mantendo seus direitos e deveres para com o plano de benefícios. Noutra ponta, é fato que o contrato com o fundo de pensão pode ser rescindido mesmo que ainda em plena vigência o
contrato de trabalho, bastando que o participante assim o queira. Eis mais um caráter de autonomia do contrato de adesão a
plano de benefícios com relação ao contrato de trabalho, vez
que a rescisão de um não resultará em automática ou direta rescisão do outro.
Alguns requisitos legais devem ser observados quando da
elaboração de um plano de benefícios, consoante estipulado
no Capítulo II da Lei Complementar nº 109/2001 (arts. 6º a 30),
bem como deverão ser observadas as normas regulamentares
publicadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC e pelo Conselho Nacional de Previdência
Complementar – CNPC, sob pena de não serem aprovadas quando submetidas à análise da PREVIC, o que significa dizer que
não existem legalmente enquanto Plano de Benefícios.
Em adendo, Süssekind e Maranhão (1988, p. 246-247) lecionam:
A inscrição como participante da entidade fechada de
previdência privada, decorrente de ato volitivo de empregado da empresa, configura uma relação jurídica
contratual, sujeita ao direito privado, e não uma relação jurídica determinada por lei, subordinada ao direito
10

11

Aqui fica explícita a presença do caráter definidor da condição de contrato
de adesão dada a esse instrumento.
O ex-empregador deixa de verter contribuições em favor daquele participante e apenas este faz a provisão dos recursos financeiros.
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público. Trata-se de típico contrato de adesão, em que
uma das partes manifesta sua vontade de aderir às condições uniformes preestabelecidas pela outra parte, tornando a relação bilateral.

Relata Avena (2001, p. 71), a respeito das regras de interpretação dos regulamentos de plano de benefícios, que
Faz-se, pois, cada vez mais importante, no campo da
Previdência Complementar Fechada, a adoção de procedimentos de direito preventivo e de clareza e precisão na redação das cláusulas dos regulamentos dos planos de benefícios, buscando prevenir dúvidas, contradições, ambigüidades e mesmo passivos judiciais.

4 Das alterações nos Regulamentos de Planos de Benefícios
A previdência complementar é regida primordialmente por
normas contratuais, conforme estabelece o art. 202 da Constituição Federal e o art. 68 da Lei Complementar nº 109/2001, bem
como consoante já previa a Lei nº 6.435/1977, o que significa
dizer que os direitos e obrigações na relação entre entidade e
participante nascem do exercício da vontade, da adesão ao plano de benefícios, não propriamente da lei.
O sistema de previdência complementar nacional está
alicerçado em um conjunto de normas de fiscalização, que passa
pela autorização prévia de entidades, de planos de benefícios e
estatutos, sendo este um dos principais momentos em que a intervenção estatal na previdência complementar se materializa
com maior clareza. O papel do Estado na fiscalização e regulação
do sistema passa pela defesa dos direitos dos participantes, na
forma do art. 3º, VI, da Lei Complementar nº 109/2001. Assim,
resta claro que a validade de normas contratuais, tais como estatutos e regulamentos, depende da anuência do Poder Público,
atualmente por meio da Secretaria de Previdência Complementar do Ministério da Previdência Social – SPC/MPS.
Viu-se até aqui que pelas características jurídicas da previdência complementar, mais especificamente dos instrumentos que
formalizam o vínculo entre o plano e o participante, é dado às
partes promover ajustes nas regras dos planos de benefícios e
estatutos, observadas as formalidades da lei e sujeitando-os à
análise e aprovação da SPC/MPS para que tenham vigência, validade. A esse respeito, a Lei Complementar nº 109/2001 inovou
com o disposto no art. 17:
Art. 17. As alterações processadas nos regulamentos
dos planos aplicam-se a todos os participantes das enti226
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dades fechadas, a partir de sua aprovação pelo órgão
regulador e fiscalizador, observado o direito acumulado12 de cada participante.
Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido
os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no
plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a
um benefício de aposentadoria.

Acerca do disposto nesse artigo da Lei Complementar, o exsecretário de Previdência Complementar escreveu:
Embora o art. 17 da Lei Complementar n.º 109 possa
suscitar dúvidas quanto à possibilidade de alteração
unilateral das cláusulas fixadas no regulamento do plano, não se deve esquecer da natureza contratual que
caracteriza as relações situadas no âmbito das entidades fechadas de previdência complementar e, por conseqüência, da garantia constitucional oferecida ao ato
jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) (REIS, 2002, p. 27).

Importante relembrar que uma das conclusões emergentes
de qualquer estudo acerca do ato jurídico perfeito é no sentido
de que os atos jurídicos já consolidados devem ser preservados
mesmo diante de novas normas emanadas do Poder Público.
Portanto, como regra, as leis novas só valem da sua edição para
frente, não alcançando fatos passados. Entretanto, não significa
que as normas não possam retroagir, conforme leciona Silva
(2002, p. 433):
a Constituição não veda a retroatividade da lei, a não
ser da lei penal que não beneficie o réu. Afora isto, o
princípio da irretroatividade da lei não é de Direito Constitucional, mas princípio geral de Direito. Decorre do
princípio de que as leis são feitas para vigorar e incidir
para o futuro. Isto é: são feitas para reger situações que
se apresentem a partir do momento em que entram
em vigor. Só podem surtir efeitos retroativos quando
elas próprias o estabeleçam (vedado em matéria penal,
salvo a retroatividade benéfica ao réu), resguardados
os direitos adquiridos e as situações consumadas, evidentemente.

No mesmo sentido é o ensinamento de Diniz (2004, p. 203),
ao lecionar que “A irretroatividade é a regra, no silêncio da lei,
12

A própria Lei Complementar nº 109/2001 tratou de definir essa novel figura
do direito acumulado em seu art. 15, parágrafo único, asseverando que o
direito acumulado corresponde às reservas constituídas pelo participante ou
à reserva matemática, o que lhe for mais favorável.
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mas poderá haver retroatividade, se expressa, e não ofender direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada”. Na forma
da lei civil, as partes são livres para contratar e rever as cláusulas
contratadas anteriormente, ainda que já se tenha produzido resultado, desde que se obedeça ao exposto no art. 104 do Código
Civil.
A retroação das novas disposições contratuais em previdência complementar é que será abordada no tópico a seguir, no
escopo de se aprofundar a discussão acerca do absolutismo
atinente ao princípio da não retroação de normas legais.

4.1 Da vigência das alterações regulamentares
Alterar regras de plano de benefícios, observadas as formalidades legais e demais regras infralegais baixadas pelo órgão competente, é lícito e inerente à natureza da relação entre fundo de
pensão, participantes e patrocinadores, dada a gama de variáveis
exógenas envolvidas nessa relação. Não se pode olvidar, contudo, de que a retroação de efeitos de uma alteração pode significar a ofensa às regras pactuadas e, via de consequência, ao ato
jurídico perfeito, o que afronta o art. 5º, XXXVI, da CF/88.
Foi visto que, havendo consenso entre as partes e aprovação do órgão estatal responsável competente, é possível e legítima a promoção de alterações em estatutos e regulamentos de
planos de benefícios, restando saber se essas novas disposições
se aplicam, indistintamente, aos participantes e assistidos já vinculados ao plano quando da sua aprovação.
No Direito Trabalhista, Justiça até pouco tempo tida como
competente para julgamento de feitos em matéria de previdência complementar, a partir da interpretação do art. 468 da CLT e
da Súmula 51 do Tribunal Superior do Trabalho – TST –, admitese a retroação de norma contratual ou legal que afete as relações de trabalho desde que para beneficiar o trabalhador. Nesse
sentido, revela-se importante transcrever o conteúdo dos enunciados 51 e 288 do TST, in verbis:
Súmula TST Nº 51. As cláusulas regulamentares, que
revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após
a revogação ou alteração do regulamento.
Súmula TST Nº 288. A complementação dos proventos
de aposentadoria é regida pelas normas em vigor na
data da admissão do empregado, observando-se as
alterações posteriores desde que mais favoráveis ao
beneficiário do direito.
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Reforçando esse entendimento, há orientação jurisprudencial
no TST acerca da cláusula rebus sic stantibus, consoante abaixo
demonstrado:
Orientação Jurisprudencial SBDI-1 Nº 224:
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTE. LEI Nº 9.069, DE 29.06.1995 (alterado) – DEJT divulgado em 16, 17 e 20.09.2010.
I - A partir da vigência da Medida Provisória nº 542,
de 30.06.1994, convalidada pela Lei nº 9.069, de
29.06.1995, o critério de reajuste da complementação
de aposentadoria passou a ser anual e não semestral,
aplicando-se o princípio “rebus sic stantibus” diante
da nova ordem econômica.
II - A alteração da periodicidade do reajuste da
complementação de aposentadoria – de semestral
para anual – não afeta o direito ao resíduo inflacionário apurado nos meses de abril, maio e junho de
1994, que deverá incidir sobre a correção realizada
no mês de julho de 1995.

O que se viu até aqui é que o entendimento jurisprudencial,
fundado em julgados do TST, estipula que quando é para beneficiar seu destinatário a alteração regulamentar pode retroagir. Nesse cenário, razoável se mostra que haja ressalvas na aplicação do
mesmo entendimento às alterações processadas nos regulamentos
dos planos de benefícios, pois o princípio a ser aplicado – de não
retroação – é um princípio de proteção a direitos individuais a ser
invocado tanto em relação a um contrato de adesão como em relação à lei.
Não é demais, então, afirmar que as alterações nos contratos
da previdência complementar somente ganham vigência, ou seja,
somente vinculam as partes, gerando direitos e obrigações, após
aprovação pela PREVIC/MPS, podendo haver retroação, respeitados os direitos fundamentais relativos ao direito adquirido, à coisa
julgada e aos atos jurídicos perfeitos, caso mais benéfica a novel
disposição regulamentar, sendo dispensada qualquer formalidade
por parte do associado do plano de benefícios, ou seja, sem que
seja necessário firmar aditivo contratual. Todavia, grande dificuldade nasce no momento de definição do caráter benéfico de certa
alteração contratual, devendo a questão ser abordada observando-se a modalidade de plano de benefícios a que está vinculado o
interessado, o que se pretende avaliar nos tópicos seguintes.

4.2

Das alterações em planos de Contribuição Definida

Cumpre inicialmente definir o que vem a ser um plano de Contribuição Definida – CD. Servindo-se da Resolução CGPC nº 16/2005,
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um plano CD será aquele em que “os benefícios programados têm
seu valor permanentemente ajustado ao saldo de conta mantido
em favor, inclusive na fase de percepção do benefício do participante”. Posto isso, resta evidente que um plano de benefícios constituído na modalidade Contribuição Definida traz em seu bojo um
elevado nível de individualismo e demonstra com maior facilidade
se determinada alteração regulamentar é ou não benéfica ao participante ou assistido, uma vez que há menos pontos de mutualismo
entre eles, em que pese algumas questões serem comuns a todos os
participantes, como a carência para gozo de benefício e as regras
de elegibilidade.
Nesse tipo de plano serão escassas as oportunidades em que
haverá conflito acerca do caráter benéfico de dita alteração
contratual, ou seja, se uma determinada alteração será favorável para o assistido ou participante individualmente beneficiado ou se para o conjunto de participantes ou assistidos.

4.3 Das alterações em planos mutualistas
Ainda nos servindo da definição fixada na Resolução CGPC
nº 16/2005, planos mutualistas são aqueles constituídos nas modalidades Benefício Definido – BD – e Contribuição Variável –
CV. Nesses casos, as ocorrências de situações em que haverá conflito de interesses e dificuldades de apuração de quem será favorecido ou prejudicado face a alterações regulamentares serão
muitas, a exemplo da seguinte situação hipotética: determinada
alteração em plano de benefício BD eleva a idade mínima para
aposentadoria, aumentando também o valor do benefício a ser
recebido. Para quem será benéfica essa mudança? Para o participante que está próximo de se aposentar ou para o que acabou
de entrar no plano? Por exemplo, alterar um regulamento para
aumentar a idade mínima para aposentadoria: isso é uma alteração mais benéfica, por causa do maior valor do benefício, ou é
prejudicial, porque demora mais para o participante se aposentar?
Nesse tipo de plano, nem sempre será possível determinar
se uma alteração de regulamento é ou não mais benéfica. Outra
dúvida que será constante diz respeito ao conflito entre a situação particular e o mutualismo. Conciliar os interesses particulares e os da coletividade abrangida pelo plano deve ser objeto
de perseguição, sendo que o interesse individual não poderá
prevalecer sobre o coletivo, quando o exercício desse suposto
direito individual à regra mais benéfica não trouxer danos ao
mutualismo do plano.
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4.4 Das alterações em planos não contributivos
Esclarecendo, de início, que um plano não contributivo é
aquele em que participantes e assistidos não vertem contribuição para o seu custeio, apenas o patrocinador o faz. Podendo a
modelagem do plano ser CD, BD ou CV, as considerações anteriores prevalecem, devendo, todavia, ser dado grande valor à vontade do patrocinador. Isso implica dizer que não se deve enxergar a questão sob a óptica de hipossuficiência dos participantes
e assistidos, privilegiando-os, mas deve-se privilegiar os impactos dessas alterações para o patrocinador do plano, por ser ele o
exclusivo provedor de recursos.
Essa prevalência do interesse do patrocinador não deve ocorrer em planos contributivos, cabendo nesses casos avaliar sob
outra óptica as questões relativas a modificação de regras.

4.5 Planos mutualistas: efeitos das alterações sobre os
assistidos, os ativos e os novos aderentes
Para os novos aderentes ao plano de benefícios, ou seja,
participantes que optaram pela adesão após a aprovação das
novas regras, estas terão vigência plena, podendo inclusive essas pessoas terem que pagar por eventual déficit, já que a modalidade do plano traz em seu bojo esse tipo de risco, cabendo
ao patrocinador e à EFPC apresentar, na oferta do plano, esses e
outros esclarecimentos.
Quanto aos assistidos, um dos pontos mais relevantes será a
observância ao direito adquirido, não só ao ato jurídico perfeito, pois a vigência de alterações regulamentares estará condicionada à observância desses preceitos maiores, e, sendo assim, as
novas regras terão aplicação imediata. Já quanto aos participantes
ainda em atividade, a interpretação aplicável é a de que o disposto no art. 17 da Lei Complementar n.º 109/2001 deve ser aplicado sem afronta ao texto constitucional, e, apenas assim, aqui
também as novas regras terão aplicação imediata.
Retornando agora à análise quanto à forma de contratação
de plano de benefícios perante EFPC, em que pese o avanço
trazido pelas já faladas leis complementares quanto à composição dos órgãos internos de gestão e fiscalização das EFPC e seus
planos, incluindo a obrigatoriedade de eleição direta de assistidos e participantes, ainda não se pode pressupor que a relação
entre entidade e participante ou assistido é uma relação de equilíbrio, em que as partes se colocam em igualdade de condições,
como é de se pressupor, como visto, nas relações contratuais ro-
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tineiras. O voto de minerva e a supremacia do poder econômico
do patrocinador são complementares entre si e demonstram a
existência de um elo mais frágil nessa relação. Não seria demais
imaginar um ambiente em que, enquanto o participante e assistido, contratantes mais fracos, obrigam-se ao contrato por não
poder se esquivar, o patrocinador, mais forte na relação, estaria
ditando ajustes, formalmente consensuais ou legais, e na prática unilaterais, mediante a utilização de recursos que a própria
lei, sem fazer aqui nenhuma análise sobre sua constitucionalidade, lhe assegura, a exemplo do art. 17 da Lei Complementar nº 109/2001.

4.6 Sobre o direito acumulado
A redação do art. 17 da Lei Complementar nº 109/2001 estipula que nas alterações de planos de benefícios deverá ser observado o direito acumulado até aquela data, sendo que a definição do mesmo normativo para direito acumulado guarda mais
relação com a apuração pecuniária das reservas acumuladas do
que com a observância à aplicação de regras licitamente fixadas
e não abaladas por qualquer ocorrência que justifique a invocação do rebus sic stantibus. Imagine-se, para melhor compreensão,
uma situação vivenciada por muitos participantes de fundo de pensão em decorrência da publicação do Decreto nº 81.240/78, segundo o qual ficava estipulado que todos os participantes deveriam
ter 55 anos de idade para fazer jus a benefício de complementação ou suplementação de aposentadoria por tempo de
contribuição, que determinado plano que não contemplava esse
limite etário sofreu alteração e passou a exigi-lo dos seus participantes como condição para gozo de benefício. Como apurar o
direito acumulado nesses casos? À luz da própria definição legal, parece-me que não há como aplicar esse novo instituto jurídico.
No citado exemplo, a inaplicabilidade do direito acumulado à questão, em detrimento ao ato jurídico perfeito, ainda que
este não esteja resguardado diretamente pela lei complementar, como seria o ideal, não pode servir de fundamento para que,
a partir de determinada alteração do plano de benefícios, a regra aplicável seja aquela decorrente da alteração processada.
Ao contrário, essa nova regra alcançará apenas os novos participantes, em respeito ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, somente alcançando os participantes já inscritos se mais benéfica.
É que um dos requisitos que a Constituição Brasileira estipula como condição de validade das leis é a obediência ao di-
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reito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, na
forma do art. 5º, XXXVI, donde se depreende facilmente que os
atos normativos que não obedecem a essa regra deverão ser tidos como inconstitucionais, ou seja, nulos de pleno direito frente à Constituição Federal e cuja obediência não pode ser exigida
em nenhum dos cantos do país. A lei que não preservar o ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, por exemplo, não tem observância obrigatória, ainda que apenas na parte que afronta esse ou outro preceito constitucional maior.
Uma vez mais, parece de grande valia o ensinamento de
Bastos (1989, p. 185), quando apresenta aos seus leitores o seguinte exemplo:
O ato jurídico perfeito é imunizado contra as exigências
que a lei nova possa fazer quanto à forma. Assim, se
alguém praticou um ato de doação, respeitando as previsões legais vigentes à época, este ato ganha condições
de perdurabilidade no tempo, ainda que as condições
para a sua prática já sejam outras à época em que ele for
feito valer. Portanto é algo que diz muito mais respeito à
forma do que à substância ou conteúdo. O direito adquirido, pelo contrário, implica fazer valer um direito, cujo
conteúdo já se encontra revogado pela lei nova.

Não é de se estranhar, todavia, que ocorram algumas controvérsias acerca da interpretação e aplicação de algumas cláusulas contratuais, inclusive de regulamento de planos de benefícios. Para solucionar essas controvérsias, não hesitar em aplicar
dois institutos jurídicos consignados nos brocados latinos pacta
sunt servanda e rebus sic standibus.
Relembremo-nos que, segundo o princípio do pacta sunt
servanda, tendo as partes livre e legalmente celebrado acordo,
nada mais justo e certo que adimpli-lo integralmente, exceto se
por algum fato superveniente o contratado se torne excessivamente oneroso para qualquer das partes, momento em que poderá ser renegociado o contrato e refeito ou desfeito o pacto.
Esse mesmo entendimento pode ser transposto para a relação contratual havida entre participante ou assistido e entidade
administradora (EFPC) de plano de benefícios, na medida em
que, como visto, o regulamento do plano é o contrato ao qual
aderiu o participante e, nada havendo de extraordinário em sua
execução ou não ficando excessivamente oneroso para qualquer
das partes (patrocinador, participante e EFPC), não se justifica a
alteração unilateral de cláusulas, mormente quando essa alteração vem, mediata ou imediatamente, prejudicar a parte mais frágil
da relação, que é o participante do plano de benefícios.
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Trazendo a questão para a seara da Previdência Complementar, Martinez entende, à luz do disposto no art. 17 da Lei
Complementar nº 109/2001, ser aplicável, em qualquer circunstância e não somente nos casos de desequilíbrio contratual, a
cláusula rebus sic stantibus, consoante abaixo transcrito:
Destarte, prevalece a veneranda cláusula rebus sic
stantibus, de Neratius, em detrimento da igualmente
provecta pacta sunt servanda. Na previdência complementar, em que as adaptações às premissas dinâmicas
do plano (por exemplo, presença do déficit ou do superávit) impõem o princípio constitucional do equilíbrio
atuarial e financeiro – essa mutabilidade é ainda mais
verdadeira (MARTINEZ, 2005).

Esse ensinamento parece contradizer os preceitos teóricos
acerca da aplicação do princípio do rebus sic stantibus, já que
não condiciona à materialização de fato imprevisto, não guarda
relação com a imprevisão.

Conclusão
O regime de previdência complementar brasileiro modernizou-se muito, especialmente desde 1998, com a aprovação da
Emenda Constitucional nº 20, não sendo exagerado afirmar que
a produção normativa que sucedeu referida emenda é imensamente superior aos 20 anos anteriores. O sistema alcançou um
momento de regulação de tal forma interessante que se tem pregado uma maior fiscalização em contrapartida a uma menor
regulação. Relativamente ao ordenamento legal atinente à previdência complementar e ao desenvolvimento do modelo brasileiro, a meu ver, esse sistema, por assim dizer, tende a seguir um
outro rumo doravante, que passa pela criação e fortalecimento
de vultosos planos de benefícios para as diversas esferas do Poder Público, a exemplo do FUNPRESP.
Acredito que, em decorrência de a previdência complementar se servir de contratos que vão produzindo seus efeitos por
anos a fio, vez ou outra a realização de algumas alterações
contratuais se faz necessária e fundamental à sobrevivência da
entidade e do plano de benefícios, sejam essas medidas reparadoras decorrentes da conjuntura econômica do país ao longo
dos anos, de fatores e variáveis atuariais não previstos ou da
situação econômico-financeira do patrocinador ou até de atos
do Poder Público. A questão a ser discutida e compreendida não
guarda relação com a possibilidade de alteração ou não do regulamento de determinado plano de benefícios, mas com a ade-
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quação dessas mudanças às situações já consolidadas, ou seja, a
retroação dos efeitos de novel disposição regulamentar para alcançar participantes e assistidos já inscritos.
A celebração de contrato entre participante e EFPC firma
um ato jurídico perfeito, não podendo o contrato ser alterado
sem consenso entre as partes, menos ainda se for retroagindo e
atingindo uma situação jurídica constituída, sob pena de violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal de 1988.
Entendo que nos contratos de adesão a plano de benefícios há de prevalecer, como regra geral, a obediência ao pacta
sunt servanda, não se admitindo que toda e qualquer alteração
em plano de benefícios seja de imediato extensiva a todos os
participantes do plano de benefícios, como leva a crer a redação
do art. 17 da Lei Complementar nº 109/2001, sendo aceitável,
todavia, dada a longevidade inerente a relação sob comento,
que se afaste a invocação do ato jurídico perfeito quando necessário algum reequilíbrio contratual. É que essa postergação
no tempo da relação contratual sujeita a execução do contrato
a uma série de consequências decorrentes de fatores externos e
não controláveis ou previsíveis por ambas as partes, justificando-se a invocação do rebus sic stantibus. Fora isso, as regras aplicáveis são aquelas vigentes na data da adesão do participante
ao plano de benefícios, salvo convenção entre as partes, como
uma novação ou transação de direitos, uma vez que disponíveis13, ou se as novas regras aprovadas forem mais benéficas que
aquelas vigentes quando da adesão, em que pese todas as dificuldades em se definir quando uma regra será mais benéfica que
outra, bem como ser também delicada a questão relacionada ao
conflito entre o individual e o mútuo.
Reputo que não se pode depreender que o direito acumulado e o ato jurídico perfeito são incompatíveis, posto que tratam de matérias distintas. A meu ver, os dois pilares jurídicos,
este último mais tradicional, buscam a proteção das relações jurídicas. Enquanto o instituto introduzido pela lei complementar
busca definir quais os valores, ou direitos, que determinado participante poderá portar para outra entidade ou resgatar em caso
de desligamento do plano de benefícios, o ato jurídico perfeito
13

O direito é indisponível quando “a sociedade, por meio de seus representantes, reputa como essencial à consecução da paz social, segundo os anseios da
comunidade, transmudando, por lei, sua natureza primária marcadamente
pessoal. A partir de então dele não pode dispor seu titular, em favor do bem
comum maior a proteger, pois gravado de ordem pública sobrejacente, ou
no dizer de Ruggiero ‘pela utilidade universal da comunidade’” (STF, RE
248.869-SP, Relator Ministro Maurício Correia, DJ 12.03.2004).
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busca assegurar a eficácia das regras preteritamente firmadas e
o direito acumulado visa demonstrar o patrimônio pecuniário
poupado até determinada data pelo participante.
Para mitigar riscos jurídicos ou legais, acredito que as EFPC
devam promover amplo processo de discussão sobre eventuais
modificações nas regras estampadas nos planos de benefício,
envolvendo participantes e assistidos mesmo na redação de
novas regras, assim como na elaboração de novos planos. O
envolvimento de representantes do corpo social de determinado plano de benefício dá maior legitimidade às novéis regras.
Assim, um contrato de adesão a plano de benefícios administrado por EFPC é um ato jurídico perfeito. É possível, entretanto, afirmar que todas as alterações processadas em Regulamento de Plano de Benefícios têm anuência dos participantes e
assistidos, ao menos nas entidades regidas pela Lei Complementar nº 108/2001, vez que é obrigatória a eleição de representantes dessas pessoas para seus órgãos de administração (Conselho
Deliberativo e Conselho Fiscal); no entanto, ainda assim, é de
bom alvitre que se observem as condições inerentes à aplicação
da rebus sic standibus, a exemplo de necessidade de mudanças
de premissas atuariais.

Referências
AVENA, Lygia. Reflexos do Novo
Código Civil nas Entidades de Previdência Complementar. In: CONGRESSO BRASILEIRO DOS FUNDOS DE PENSÃO, 24º, 2001, São
Paulo. São Paulo: ABRAPP/ICSS/
SINDAPP, 2001, p. 70-77.
BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS,
Ives Gandra. Comentários à
Constituição do Brasil. 2º volume. São Paulo: Saraiva, 1989, p.
185.
CECHIN, José. Introdução. In: A
Nova Legislação da Previdência Complementar . Brasília:
MPAS/GM/SPC, 2002, p. 3-9.
DINIZ, Maria Helena. Lei de Intro-

236

dução ao Código Civil Brasileiro Interpretada. 10. ed., adaptada à Lei 10.406/2002. São Paulo: Saraiva, 2004.
MARTINEZ, Wladimir Novaes. O
Direito Adquirido na Previdência
Privada. Jus Navigandi, Teresina,
a. 9, n. 716, 21 jun. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/
doutrina/texto.asp?id=6901>. Acesso em: 16 fev. 2006.
______. Primeiras Lições de Previdência Complementar. São
Paulo: LTr, 1996.
REIS, Adacir (coord.). Fundos de
Pensão em Debate: Temas Centrais da Nova Legislação. Brasília:
Brasília Jurídica, 2002.

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

REGIME JURÍDICO DAS ALTERAÇÕES EM PLANOS FECHADOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

RUSSOMANO, Mozart Victor. Curso de Previdência Social. 2. ed.
Rio de Janeiro: Forense, 1983.
SILVA, José Affonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 1. ed. São Paulo: RT, 2002.

SÜSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO,
Délio. Previdência Privada Complementar. In: ______. Pareceres sobre Direito do Trabalho e Previdência Social. Previdência Privada Complementar. São Paulo:
LTr, 1988, p. 246-247.

SILVEIRA, Amaury Soares. Prefácio.
In: MARENSI, Voltaire Giavanini.
Previdência Privada: legislação e
normas. 2. ed. São Paulo: Síntese,
1981, p. 9-12.

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

237

A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PATROCINADORA PELO RESULTADO NEGATIVO DAS APLICAÇÕES DAS RESERVAS MATEMÁTICAS PELA EFPC

A responsabilidade civil da
patrocinadora pelo resultado
negativo das aplicações das reservas
matemáticas pela Entidade Fechada
de Previdência Complementar - EFPC
Carlos Antônio Silva
Advogado da CAIXA no Distrito Federal
Pós-Graduado em Processo Civil pela
A.E.U.D.F/ICAT, em Brasília
MBA em Direito Econômico e das Empresas pela
Fundação Getulio Vargas
Pós-Graduando pelo Instituto
Presbiteriano Mackenzie em Gestão de
Seguros ePrevidência Privada
RESUMO
Considerando a importância da Reforma da Previdência
que vem sendo implementada, com destaque para o incremento
da Previdência Complementar Fechada, vamos desenvolver,
neste artigo, uma abordagem orgânica e sistêmica dos aspectos
que induziram à referida reforma, por meio do estudo das
principais modificações apresentadas pelo arcabouço legal que
legitima e introduz (Leis Complementares nº 108 e 109, de 2001)
o novo modelo de Previdência Complementar, bem como de
que modo as legislações civil e de consumo podem influenciar
nas relações jurídicas previdências complementares.
Buscaremos, igualmente, avaliar o papel de cada um dos agentes
que interagem nessas relações jurídicas, sempre com a principal
preocupação de delinear a responsabilidade civil da
patrocinadora das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar quanto aos resultados negativos na gestão dos
recursos que são alocados ao Fundo de Pensão respectivo, além
de abordarmos as causas que podem induzir aos resultados
negativos, e algumas sugestões para proteção das carteiras dos
fundos de pensão, as quais poderão evitar ou reduzir o risco de
os resultados indesejados virem a ocorrer.
Palavras-chave: Reforma da Previdência. Entidade Fechada. Responsabilidade Civil. Proteção.
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ABSTRACT
Considering the importance of the Welfare system
reforms which are being implemented, with emphasis on the
increase of the Closed Complementary Welfare, we are going
to develop in this paper, an organic and systemic approach to
aspects which induced the reform, by way of the studying of
the main modifications presented by the legal framework which
makes it legitimate and introduces (Supplementary Laws nº 108
e 109, 2001) the new model of Complementary Pension System,
as well as the way civil and consummer legislation can influence
in the juridical relationship of the complementary Pension
System. We will also seek to evaluate the role of each agent
that interacts in these juridical relationships, always with the
main concern of delineating civil responsibility of the sponsor of
the Closed Entities of Complementary Pension, regarding the
negative results in the resource management which are placed
with the respective pension fund. Besides the approach of causes
which can induce the negative results and some suggestions for
the protection of the pension funds portfolio which could avoid
or reduce the risk of undesireable results.
Keywords: Pension System Reforms. Closed Entities. Civil
Responsibility. Protection.

Introdução
Este artigo tem por finalidade abordar “A responsabilidade
civil da patrocinadora pelo resultado negativo das aplicações
das reservas matemáticas pela Entidade Fechada de Previdência
Complementar - EFPC”.
A crise mundial dos modelos de Previdência, oficial e privada, levou os governantes à preocupação de como corrigi-la e
garantir o futuro daqueles que dependem de um ou de outro
regime.
No Brasil, a reforma da previdência foi capitaneada pelo
argumento de que a Previdência Oficial, proporcionada pelo Estado brasileiro, tornou-se incapaz de atender a crescente demanda por seus recursos.
O aumento da longevidade das pessoas que dependem do
sistema, face aos avanços da ciência e da medicina, é apontado
como principal fator para a crise.
Outro ponto que muito contribuiu para a alegada crise é a
baixa taxa de fecundidade das mulheres, haja vista que as famílias
reduziram o número de filhos, quando não optam por não tê-los.
Esses dois primeiros pontos combinados levam à redução da
base contributiva da previdência oficial, uma vez que um núme240
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ro menor de pessoas ingressa no mercado de trabalho, mas,
mesmo assim, usufruirá os recursos carreados para a previdência
oficial.
O elevado índice de desemprego, com um indisfarçável aumento da economia informal, realça o problema no Brasil.
O sistema do mutualismo, em que os recursos que ingressam
no sistema vão servir para o pagamento dos benefícios devidos
aos indivíduos já aposentados, também contribui para agravar a
situação.
Os fundos de pensão que adotam a modalidade de benefício definido também se ressentem do problema.
Existem setores, entretanto, que afirmam não haver crise da
Previdência Oficial, pois na verdade ela seria superavitária, e que
tudo não passaria de uma manobra neoliberal para privatizar a
previdência e privilegiar interesses de grupos particulares.
Afirmam, ainda, que os maiores problemas do regime oficial devem-se à péssima gestão desempenhada pelo Estado, às inúmeras fraudes contra os seus cofres e à aplicação indevida de
seus recursos.
Diante desse cenário, o Brasil tratou de criar todo um arcabouço legal a fim de introduzir a reforma defendida como necessária.
O ponto de partida foi a edição da Emenda Constitucional
nº 20, de 1998, e também das Leis Complementares 108 e 109,
ambas de 2001, que estabeleceram como objetivo viabilizar o
crescimento e desenvolvimento do Regime de Previdência Complementar, como alternativa para redução dos problemas da Previdência Oficial.
No Regime de Previdência Complementar Fechado agem
como atores principais a Patrocinadora, a Entidade Fechada de
Previdência Complementar, os participantes e assistidos, e os entes
estatais ligados à normatização e fiscalização desse segmento.
Dessa forma, patrocinadora ou instituidora, nos termos do
artigo 31 da LC 109, criam uma Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, para administrar os recursos das contribuições dos seus empregados ou associados, e as suas próprias
contribuições.
Neste artigo a abordagem ficará restrita à relação patrocinadora e participantes/assistidos da EFPC constituída.
Na modalidade de benefício definido, os recursos dos trabalhadores ativos, juntamente com os recursos da patrocinadora, constituem o monte que irá responder pelas obrigações
atuariais relativas aos participantes que ingressam na inatividade, segundo o regime mutualista.
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Com a reforma, foi introduzido o regime de contribuição
definida, no qual os recursos, tanto da patrocinadora como do
participante, serão alocados em uma conta individual titulada
pelo participante.
Esse regime possibilita ao participante contribuir segundo
as suas possibilidades financeiras, ou seja, quem pode mais contribui mais, quem pode menos contribui menos.
A contribuição normal da patrocinadora jamais poderá ser
maior que a do participante e é limitada a um teto. É a paridade
contributiva.
Há também as contribuições extraordinárias, que têm por
finalidade custear déficits, serviço passado e outras finalidades.
A LC 109, tida como a Lei Básica da Previdência Complementar, e a LC 108, específica para EFPC patrocinadas por entes
públicos, trouxeram algumas novidades, como os institutos da
Portabilidade, do vesting (Benefício Proporcional Diferido), a
retirada de patrocínio, as EFPC multipatrocinadas, a contribuição paritária, inclusive, para a cobertura de déficits, a administração paritária, a possibilidade de resgatar as contribuições e o
autopatrocínio.
Essas leis também regulamentaram os direitos, prerrogativas, obrigações e as responsabilidades daqueles que atuam dentro do sistema complementar.
Mas a maior preocupação do legislador foi estabelecer critérios precisos para garantir transparência aos participantes e assistidos, relativos à gestão dos recursos alocados na EFPC.

1 A atuação da patrocinadora, das EFPC e dos participantes
A evolução humana, do “estado de natureza”, no qual a sobrevivência tinha de ser assegurada mediante o emprego da força,
para a organização dos indivíduos sob a tutela do Estado, passou
por inúmeros estágios, sempre com a preocupação fundamental
de garantir aos indivíduos uma melhor existência sobre a terra.
É evidente que muitas distorções desse ideário aconteceram,
e ainda acontecem, caracterizadas pelos Estados totalitários, ditatoriais, tirânicos etc.
Assim, o Estado ficou responsável por garantir assistência aos
indivíduos, isto é, uma vida livre e segura, porém, sem impedir
suas iniciativas comerciais, empresariais, sociais etc.
Em uma dessas fases, o Estado passou a desempenhar funções de natureza econômica e social, pois o homem era tido como
razão primeira e finalística da existência do próprio Estado. Era
o Estado do bem-estar-social ou o welfare state.
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O Estado liberal, adepto do “laissez faire, laissez passer”,
ficou bastante enfraquecido à medida que os indivíduos, membros da comunidade, reivindicaram maior dignidade ao Estado,
cabendo a este prover os meios para assegurar-lhes esse status.
O Estado, então, assumiu inúmeras funções, tornando-se um
ente pesado e lento, com grandes responsabilidades e sem os
meios estruturais e materiais para atendê-las.
Para aliviar o peso estatal, os donos dos meios de produção
e os trabalhadores tiveram de firmar um novo “Pacto Social”,
para garantir vida digna e justiça social, bem como deixar o Estado mais leve e ágil para exercer as suas atividades típicas, e
transferir à sociedade a tarefa de assegurar as demais necessidades da coletividade.
A reforma da previdência foi estruturada com base nesse pensamento, pois o Estado, ao reconhecer sua impotência em atender
aos serviços da previdência oficial e da seguridade, passou a fomentar a iniciativa privada no regime de previdência complementar e
reservou a si o papel de normatizador e fiscalizador do sistema.
Assim é que a legislação erigida visa assegurar à empresa a
faculdade de constituir uma EFPC, na condição de patrocinadora.
Embora seja uma faculdade, ao optar por fazê-lo, a patrocinadora assume um compromisso frente ao Estado e fica jungida
ao interesse público de realizar a prestação de serviço de natureza previdenciária.
Como se vê, a obrigação de assegurar ao indivíduo a prestação do benefício previdenciário passa ao Fundo de Pensão,
gerido pela EFPC, sob normas e fiscalização do Estado.
Assim, não se pode cogitar que a empresa possa descurar de
acompanhar a performance do Fundo de Pensão que patrocina.
Vale dizer, por fim, que assim como na relação empregador
e empregado deve reinar a confiança, na relação previdenciária
patrocinadora e participante, embora apartada da relação trabalhista, o participante adere ao fundo inspirado pela confiança que tem em seu empregador/patrocinador, e na confiança de
que o Estado fará cumprir os termos do contrato e da lei.
Aliás, atualmente, na grande maioria das empresas os trabalhadores têm maior consciência de seus direitos, haja vista a
necessidade do mercado, que exige indivíduos cada vez mais
preparados e especializados.
Esse preparo e especialização atribuem aos trabalhadores
um perfil diferenciado dos primeiros operários fabris, pois o seu
elevado padrão de conhecimentos os tornou tão informados
quanto aos seus direitos que, no dizer de Garioli ([200-], p. 30/
31), já não podem mais ser vistos apenas como:
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[...] massa amorfa orientada apenas por parâmetros
de política trabalhista de divisão de classes, mas como
conjunto de seres que sabem o valor do respectivo trabalho dentro da empresa e sabem, da mesma forma,
o que a instituição empresarial representa no contexto sócio-econômico da nação, e de cujo êxito eles serão, indiretamente, os destinatários, em termos de elevação do nível de vida.

As EFPC são fundamentais ao sucesso e equilíbrio de todo o
sistema de Previdência Complementar Fechada.
Tanto é verdade que o artigo 202 da Constituição prevê que
O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação
ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o
benefício contratado, e regulado por lei complementar.

Assim, o principal objetivo da Previdência Privada é a
complementação do benefício a ser obtido junto à Previdência
Oficial.
Esse benefício complementar decorre das bases contratuais
que tiverem sido estabelecidas na relação jurídica entre a EFPC
e o Participante e será regulado pelas disposições das Leis Complementares nº 109 e 108 e demais normas infraconstitucionais.
Essa complementaridade não significa subsidiariedade, inclusive porque a própria CF/88, em seu artigo 202, alterado pela Emenda Constitucional nº 20/98, estabelece a autonomia do Sistema
Previdenciário Complementar em relação ao Regime Oficial.
A relação jurídica estabelecida entre a Patrocinadora e a EFPC
deverá ser regida por um Convênio de Adesão, instrumento que
será elaborado pela Patrocinadora para que a EFPC adira.
Na verdade, nesse instrumento a Patrocinadora condiciona
a atuação da EFPC na gestão dos recursos alocados ao fundo de
pensão, por meio das contribuições normais da própria Patrocinadora e dos Participantes.
Já a relação jurídica havida entre os participantes e a EFPC
será fixada e regida em um Contrato de Adesão, no qual serão
estabelecidos os direitos e obrigações das partes.
Segundo Martinez (2003, p. 297, grifo nosso), a “entidade
fechada de previdência complementar é ‘a sociedade civil ou a
fundação, estruturada na forma do art. 35 da Lei Complementar
nº 109, de 2001, sem fins lucrativos, que tenha por objeto operar plano de benefício de caráter previdenciário’”.
Dessa forma, o papel das EFPC é gerir, administrar, controlar
as reservas constituídas pelos participantes e patrocinadora, de
244
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modo a alcançar resultados positivos com a gestão desses recursos.
Relativamente aos participantes, a legislação reformista trouxe inúmeras inovações.
Assim, quando participante adere ao contrato da EFPC, o
faz na expectativa de receber, no futuro, o produto que irá adquirir ao longo dos anos.
Esse produto, em verdade, é uma prestação de serviço por
parte da EFPC.
Sobre essa relação jurídica incidem outras normas, a exemplo do Código Civil brasileiro e o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Leis Ordinárias nº 10.406, de 10.01.2002, e nº 8.078,
de 11.09.1990, respectivamente).
A incidência do Código Civil ocorre porque muitos institutos existentes na relação entre EFPC e participantes são próprios
do Direito Civil. Segundo Lotufo (2003, p. 2):
o que se tem que buscar é identificar quais institutos
de direito civil que sofreram alteração no novo código de forma a poder interferir, ou ensejar o devido
estudo e interpretação no sistema da previdência privada.
Por isso temos que identificar o que é específico do
microssistema, como legislação especial e excepcionante,
e o que é instituto do direito civil, sendo que neste segundo caso o conceito e o regime jurídico serão os do Código
Civil.
Será que quando o microsistema estiver dispondo sobre a forma das entidades, dispondo sobre qual a
tipificação do beneficiário, ou as especificidades dos
benefícios, não estaremos diante de matéria específica e exclusiva do microsistema, que não pode ser
alcançada pela generalidade do Código Civil?

A incidência do CDC deve-se à natureza consumerista da
relação previdenciária complementar, vez que um consumidor
(participante/assistido) adere a um contrato, disponibilizado por
um fornecedor (EFPC), por meio do qual é contratada a prestação de serviços futuros.
É possível verificar na relação jurídica os elementos típicos
formadores da relação de consumo.
Segundo Alvarez (2003, p. 16), “a natureza jurídica das relações contratuais decorrentes da previdência complementar” é
“típica relação de consumo”.
A prestação de serviço da EFPC ao participante/assistido, de
forma remunerada, é feita pela gestão dos recursos alocados ao
fundo de pensão, por meio da qual se espera alcançar resulta-
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dos financeiros positivos, que garantam ao participante um benefício futuro que assegure o seu padrão de vida.
Com essas considerações entendemos ser, de lege ferenda,
desaconselhável o ingresso de participantes e assistidos nos Conselhos Deliberativo e Fiscal da EFPC, bem como em sua Diretoria.
Ao ingressarem nesses órgãos, acabam por atrair responsabilidades que nada têm a ver com sua posição de consumidores.
O artigo 21, § 1º da LBPC estabeleceu a obrigação de participantes e assistidos contribuírem, por meio de contribuições
extraordinárias, ou outros meios também questionáveis, juntamente com a patrocinadora, para a correção de resultados deficitários.
Isso só é possível porque os participantes foram inseridos
como gestores dos recursos, embora no Conselho Deliberativo,
que é paritário, os representantes da patrocinadora escolham o
Presidente do Conselho e este tenha o voto de qualidade.
Já no Conselho Fiscal, que é quem deve aprovar contas, quem
elege o Presidente são os representantes de participantes e assistidos, cabendo-lhe o voto de qualidade.
A Lei Complementar nº 108/2001 estabelece a necessidade
de eleições para a escolha dos representantes dos participantes.
Isso é extremamente negativo, pois politiza o ambiente que deveria pautar-se pelas melhores técnicas de gestão.
Ademais, a politização gera conflitos entre os próprios participantes e assistidos, e o indesejável “conflito de agência”, caracterizado pelo choque de interesses entre participantes/assistidos e a patrocinadora.
O desconhecimento que esses indivíduos podem ter sobre
matéria tão especializada também desaconselha o ingresso de
participantes e assistidos nos colegiados referidos.
Ao politizar o sistema, os prejuízos podem ser imprevisíveis.
Segundo Ferro (2002), a entidade, referindo-se à PREVI, deveria
ser gerida como uma empresa, e remata dizendo que “a diretoria executiva, formada com três diretores eleitos, é o principal
nó da administração da fundação”, de vez que “é um modelo
que impõe um custo administrativo muito grande. Tudo é negociado, muitas vezes uma decisão pode sair rapidamente, mas
demora”, o que certamente acarreta perdas e prejuízos, pois, “a
alocação de recursos tem de ser aquela que busca otimizar resultados”, capazes de assegurar o resultado institucional dos fundos de pensão, ou seja, garantir a complementação de renda
futura de seus participantes.
Assim, desconfiamos da aplicação de critérios que não aqueles que se conformam à gestão profissional, cuja gênese está no
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domínio de conhecimentos especializados, no predomínio da
boa técnica e no acúmulo de experiências.
Assim, melhor que o participante apenas fiscalize o cumprimento do contrato que aderiu junto à EFPC, o qual lhe dá o
status de consumidor.
Ao Estado cabe o papel de normatizar e fiscalizar as atividades da EFPC e do fundo de pensão, assim como penalizar os
infratores das leis, normas e contratos.

2 A responsabilidade civil da patrocinadora pelos resultados
negativos na administração dos recursos do fundo de
pensão pela EFPC
O artigo 13 da LC nº 109/01 dispõe que a condição de patrocinador de plano de benefício “dar-se-á mediante convênio
de adesão a ser celebrado entre o patrocinador” e a entidade
de previdência complementar, relativamente a cada plano a ser
administrado e executado, “mediante prévia autorização do
órgão regulador e fiscalizador, conforme regulamentação do
Poder Executivo”.
O Executivo regulou a matéria pelo Decreto nº 4.206, de
23.04.2002. Todavia, o diploma legal foi revogado pelo Decreto
nº 4.942, de 30.12.2003, que omitiu inúmeros pontos antes disciplinados e trouxe insegurança jurídica ao processo.
O instrumento pelo qual a patrocinadora estabelece as obrigações e direitos, a serem aderidos pela EFPC, é o convênio de
adesão, e daí se inicia a responsabilidade da patrocinadora pelos resultados ocorridos com a administração e execução dos planos de benefícios pela EFPC.
As Leis Complementares 108 e 109 trazem inúmeras disposições sobre a responsabilidade da patrocinadora, dos seus administradores etc. Pode-se citar o § 2º do artigo 41 da LC nº 109,
que, ao tratar da fiscalização das EFPC, assevera que “a fiscalização a cargo do Estado não exime os patrocinadores e os
instituidores da responsabilidade pela supervisão sistemática”.
Desse modo, a patrocinadora pode vir a responder por culpa, seja na modalidade in eligendo, por força de indicar a Diretoria da EFPC, ou seus representantes no Conselho Deliberativo,
inclusive o presidente, ou in vigilando, se eventualmente não
exercer a vigilância (fiscalização) recomendada na legislação.
O artigo 25 da LC nº 108 repete a mesma obrigação da patrocinadora.
Mas importa, neste artigo, verificar outras hipóteses de responsabilidade civil da patrocinadora, vale dizer a relativa à apliRevista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15
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cação dos recursos do fundo, pela EFPC, se resultarem prejuízos
ou déficits.
Três são os elementos fundamentais para caracterizar a responsabilidade civil: a ação (comissiva ou omissiva), o dano (moral ou patrimonial) e o nexo de causalidade, ou liame que liga a
ação ao resultado danoso.
A culpa e o dolo aparecem como um quarto elemento, porém a doutrina mais moderna e o novo Código Civil (artigo 927
e § único) entendem que a culpa e o dolo não são os únicos
elementos que obrigam a reparação do dano, haja vista que se
admite a obrigação de indenizar face ao abuso de direito.
Haverá também obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, desde que haja previsão legal ou se a atividade exercida pelo autor do dano implicar risco para direito de
outrem.
Trata-se da responsabilidade civil objetiva.
Assim, se a EFPC cometer abuso de direitos e prerrogativas,
terá de reparar os danos decorrentes, bem como será possível a
responsabilização solidária da patrocinadora.
Conforme ensina Diniz (2002, p. 36) ao tratar da Responsabilidade Civil:
Há atos que, embora não violem a norma jurídica, atingem o fim social a que ela se dirige, caso em que se têm
os atos praticados com abuso de direito, e, se tais atos
prejudicarem alguém, ter-se-á o dever ressarcitório.
Deveras, a obrigação de indenizar dano causado a outrem pode advir de determinação legal, sem que a pessoa obrigada a repará-lo tenha cometido qualquer ato
ilícito.

Para que haja responsabilização civil, é necessário o nexo
de causalidade, pois sem ele não há dano.
Há concorrência culposa se a parte prejudicada concorre para
que o dano ocorra.
Deve ser ressaltado que o ingresso dos participantes nos
colegiados gestores do fundo de pensão pode caracterizar a responsabilidade concorrente, o que legitima a disposição do artigo 21 da LBPC.
Pode-se lembrar, ainda, a responsabilidade civil contratual
e a extracontratual. Segundo Alonso (2000, p. 17 e 19, respectivamente), a contratual pressupõe “a existência de um contrato
vinculando as partes”; a extracontratual, ou aquiliana (lex
aquilia), que procura “estabelecer bases jurídicas para essa espécie de responsabilidade civil, não exige nenhum vínculo anterior ao fato que gera a responsabilidade civil do agente”. Im248
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porta verificar se houve violação da conduta especificada na lei
ou norma, com consequente dano ou prejuízo à vítima.
Necessário lembrar a responsabilidade civil presumida, derivada da Corrente Subjetiva como reação à Teoria Objetiva. Segundo Gonçalves (2003, p. 479):
Como a concepção clássica, baseada na culpa, impunha
dificuldades, às vezes intransponíveis, à vítima para demonstrar a culpa do patrão, a nova teoria atendia à
preocupação de facilitar ao trabalhador a obtenção do
ressarcimento, exonerando-o do encargo de produzir a
prova de culpa de seu empregador. Passou-se, então, à
concepção de que aquele que, no seu interesse, criar um
risco de causar dano a outrem terá de repará-lo, se este
dano sobrevier. A responsabilidade deixa de resultar da
culpabilidade, para derivar exclusivamente da causalidade material. Responsável é aquele que causou o dano.

Ainda assim, a Teoria Objetiva tem importância fundamental, e o Código Civil brasileiro, no § único do artigo 927, dispôs
que, independentemente de culpa, haverá a obrigação de reparar o dano quando a lei especificar e “quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para direito de outrem”.
Se da atividade da EFPC resultar dano aos participantes, de
lege ferenda, parece-nos que seria adequada a responsabilização
da EFPC.
Nesse ponto é interessante citar Gonçalves (2003, p. 21):
A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em determinadas situações, a reparação de um dano cometido sem
culpa. Quando isto acontece, diz-se que a responsabilidade é legal ou objetiva, porque prescinde da culpa e se
satisfaz apenas com o dano e o nexo de causalidade.
Esta teoria, dita objetiva, ou do risco, tem como postulado que todo dano é indenizável, e deve ser reparado
por quem a ele se liga por um nexo de causalidade,
independentemente de culpa.
Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige
prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em
outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou
pura).

Na relação de consumo firmada entre EFPC e participantes
pode-se, com Gonçalves (2003, p. 30), afirmar que
De pronto, percebe-se que, tratando-se de relações de
consumo, as normas de natureza privada, estabelecidas
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no Código Civil de 1916, onde campeava o princípio da
autonomia da vontade, e em leis esparsas, deixaram de
ser aplicadas. O Código de Defesa do Consumidor retirou da legislação civil (bem como de outras áreas do
direito) a regulamentação das atividades humanas relacionadas com o consumo, criando uma série de princípios e regras em que se sobressai não mais a igualdade
formal das partes, mas a vulnerabilidade do consumidor, que deve ser protegido.

Para Gonçalves (2003, p. 31), “tanto a responsabilidade pelo
fato do produto ou serviço como a oriunda do vício do produto
ou serviço é [sic] de natureza objetiva, prescindindo do elemento culpa a obrigação de indenizar atribuída ao fornecedor”.
Para Khouri (2002, p. 160), entre consumidor e fornecedor
deve haver um estado de confiança, pois “a quebra deste dever
conjugada com a ocorrência de um dano já não será mais admitida como simples fatalidade, ainda que, dentre milhões de produtos da mesma espécie e qualidade introduzidos no mercado,
apenas um acarrete um dano qualquer ao consumidor”.
Segundo Khouri (2002, p. 162), trata-se do princípio da garantia de adequação, que na doutrina “implica em [sic] que produtos e serviços devem atender adequadamente às necessidades dos consumidores em segurança e qualidade, respeitando a
saúde, segurança, dignidade e interesses econômicos”.
Conclui-se que o objetivo da EFPC é prestar o serviço de
administrar e executar planos de benefícios de natureza
previdenciária de modo adequado aos interesses dos participantes e assistidos, consumidores finais na relação de consumo.
Queiroga (2003, p. 58), ao abordar a responsabilidade por
fato de terceiro, traz o seguinte ensinamento:
Para definir a culpa do patrão, amo ou comitente pelos atos praticados pelos seus empregados, serviçais e
prepostos, coube à jurisprudência criar a presunção de
culpa, mediante uma interpretação elástica da lei, atendendo, sobretudo, o interesse social. Esta nova tendência surgiu em todos os tribunais brasileiros e terminou gerando a Súmula nº 341 do Supremo Tribunal
Federal, nestes termos: “É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou
preposto”.

Como a EFPC age no interesse da patrocinadora, e segundo
as diretrizes por ela fixadas, admite-se a sua responsabilização
da patrocinadora por ato da EFPC.
É importante, pois, proteger os participantes e assistidos dos
fundos de pensão. Conforme Queiroz (1998, p. 91) ensina:
250
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O direito do consumidor veio para proteger a vida quotidiana dos indivíduos, enquanto consumidores, oferecendo-lhes os mecanismos próprios e adequados para a
sua defesa, em caso de patologia na relação de consumo, mas antes de tudo fornecer meios hábeis à prevenção da mesma.

3 Causas indutoras dos resultados negativos e as práticas
que podem evitar sua ocorrência
As causas que determinam resultados negativos na aplicação
dos recursos de um fundo de pensão são as objetivas, que ocorrem no âmbito externo do fundo, ou subjetivas, que ocorrem internamente ou se ligam aos sujeitos que o administram.
Quanto às objetivas, pode-se citar a conjuntura econômicofinanceira do país, como o retorno da inflação; a política monetária com a elevação na taxa de juros; escândalos políticos e financeiros; ou ocorrências internacionais com reflexos negativos
para o país, como a crise da Rússia; a crise dos Tigres Asiáticos; as
crises da Argentina; o atentado ao World Trade Center; as Guerras do Golfo I e II etc.
Neste artigo serão tratados aqueles fenômenos que podem
ocorrer dentro dos próprios fundos de pensão. Referimo-nos às
fraudes perpetradas contra essas entidades por seus gestores,
mediante a aplicação inadequada de seus recursos ou desvio de
tais recursos para outras atividades pouco recomendáveis.
Importa, pois, apontar quais os fatores que determinam essas práticas lesivas que conduzem aos resultados negativos dos fundos de
pensão, bem como apontar os meios mais adequados para evitá-las.
Para isso vamos nos valer de Resende (1992), que em trabalho intitulado CIDADANIA – O Remédio para as Doenças Culturais
Brasileiras traça um perfeito diagnóstico desse aspecto.
Resende (1992) aponta 14 doenças culturais que influenciam
o comportamento dos cidadãos brasileiros, desde a mais tenra idade até ingressarem no mercado de trabalho ou em outras instituições existentes na sociedade.
São elas, a saber: a) cultura inflacionária; b) cultura da esperteza; c) cultura da transferência de responsabilidade; d) cultura
do imediatismo e superficialismo; e) cultura do negativismo; f)
cultura da baixa autoestima; g) cultura da vergonha de cidadania e patriotismo; h) cultura do piadismo ou do rir da própria
desgraça; i) cultura do emocionalismo e da ciclotomia; j) cultura
do desperdício; k) cultura do teorismo e do tecnicismo; l) cultura
do corporativismo; m) cultura da politicagem, fisiologismo e
nepotismo; n) cultura do conformismo.
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Após examinar o diagnóstico traçado pelo autor, não há
como negar que o Brasil é um país doente culturalmente, e, enquanto não receber tratamento para alcançar a cura, estará fadado ao insucesso em relação ao crescimento econômico e desenvolvimento dos demais setores da sua sociedade.
Os fundos de pensão e as EFPC precisam ser imunizados
quanto a tais doenças, pois o passado nos ensina que todas as
mazelas do setor encontram origem nos males apontados.
O maior sintoma dessas doenças é a corrupção que permeia
a nossa sociedade, seja em menor ou maior grau, isto é, desde o
hábito abominável de furar-se uma fila de banco ou hospital
até os crimes perpetrados contra a Previdência Social.
É necessário, urgentemente, conscientizar o país desse quadro clínico e, ato contínuo, partir para o combate eficaz e eficiente dessas doenças.
Com relação à gestão dos fundos de pensão, pelos gestores
das EFPC, e à responsabilidade das patrocinadoras pelos resultados negativos das aplicações dos recursos alocados ao fundo,
vemos que a conscientização deve ser iniciada nas empresas patrocinadoras, por meio da disseminação de conceitos e práticas
que podem e devem ser adotados, igualmente, em seus fundos
de pensão.
As regras de prudência, a governança corporativa, a gestão
profissional, a realização de hedge para assegurar as operações
ativas e passivas do fundo de pensão, e todas as ações da patrocinadora, da EFPC e do fundo de pensão, devem ser pautadas
pelo princípio da Responsabilidade Social.
As regras de prudência são aquelas que disciplinam o tratamento dos recursos alocados ao fundo de pensão de uma EFPC.
Essas regras devem ser estabelecidas pelo poder estatal, no
que concerne aos fundos de pensão, uma vez que tal poder desempenha os papéis de regulador e fiscalizador do sistema de
previdência complementar.
Existe um trabalho realizado pela parceria entre a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e o Ministério da Previdência Social, no Itamaraty, nos
dias 1 e 2 de outubro de 2003, que trata do assunto e resultou
na apresentação pela OCDE dos Fifteen Principles for the
Regulation of Private Occupacional Pension Schemes (Quinze
Princípios para Regulação dos Sistemas de Previdência Privada
Fechada).
Os princípios estão disponíveis nos sites http://www.oecd.org/
dataoecd/31/32/2403207.pdf e http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_081014-111321-415.pdf e são, a saber: 1º) Estrutu-
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ra Regulatória Adequada; 2º) Regulação Apropriada dos Mercados Financeiros; 3º) Direitos dos Participantes; 4º) Adequação dos
Fundos Privados; 5º) Sistema Regulatório e Segregação Patrimonial;
6º) Capitalização; 7º) Técnicas e Cálculos; 8º) Estrutura de Supervisão; 9º) Autossupervisão; 10º) Competição Justa; 11º) Investimento; 12º) Mecanismo de Seguro; 13º) Liquidação; 14º) Transparência
e Informação; e 15º) Governança Corporativa.
Merece destaque o princípio da Governança Corporativa,
tendo em vista as melhorias que sua adoção podem agregar aos
resultados do fundo de pensão.
É possível encontrar várias matérias e artigos sobre o tema no
site do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), o que
facilita o entendimento correto sobre a importância de as empresas,
bem como outras entidades, adotarem as boas práticas de Governança
Corporativa. Vejamos o texto abaixo, retirado do referido site:
Governança corporativa são as práticas e os relacionamentos entre os Acionistas/cotistas, Conselho de Administração, Diretoria, Auditoria Independente e Conselho Fiscal, com a finalidade de otimizar o desempenho
da empresa e facilitar o acesso ao capital.
A expressão é designada para abranger os assuntos relativos ao poder de controle e direção de uma empresa,
bem como as diferentes formas e esferas de seu exercício e os diversos interesses que, de alguma forma, estão
ligados à vida das sociedades anônimas.
Governança corporativa é valor, apesar de, por si só,
não criá-lo. Isto somente ocorre quando ao lado de uma
boa governança temos também um negócio de qualidade, lucrativo e bem administrado. Nesse caso, a boa
governança permitirá uma administração ainda melhor,
em benefício de todos os acionistas e daqueles que lidam com a empresa.

As práticas de Governança Corporativa, oriundas da teoria
econômica tradicional, têm por fim romper o denominado “conflito de agência”, ou o embate reinante entre a propriedade e a
gestão empresarial. Isso ocorre quando o proprietário outorga
poderes de gestão, ao gerente ou executivo, sobre a propriedade, e começam surgir entrechoques entre o interesse do proprietário e os interesses do gestor.
Por essa razão é que se justifica a adoção pelos fundos de
pensão, de lege ferenda, da Gestão Profissional.
No Brasil já existem defensores da gestão profissional, que
é mais uma manifestação das boas práticas de Governança
Corporativa, que propugna pela contratação de “conselheiros
profissionais e independentes” que surgiram como “resposta à
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necessidade de atrair capitais e fontes de financiamento para a
atividade empresarial, o que foi acelerado pelo processo de
globalização e pelas privatizações de empresas estatais no país”
(FRANCH, 2007).
A Gestão Profissional possibilitará o estabelecimento de práticas que comportem as ações dos gestores e executivos, de uma
empresa ou entidade, aos interesses dos sócios, acionistas,
cotistas, participantes e impeçam o “conflito de agências”.
É desejável que os gestores dos fundos de pensão possuam
sólidos conhecimentos e experiência sobre os mercados de capitais, financeiro e imobiliário, segmentos em que os fundos de
pensão mais investem.
Quanto à utilização do hedge como mecanismo de proteção e garantia para o fundo de pensão, acreditamos haver campo amplo e fecundo para a sua utilização responsável.
Os derivativos, utilizados para fazer hedge, são contratos
firmados entre duas partes, nos quais se estabelece que uma
pagará à outra, no futuro, um preço predeterminado, independentemente da evolução ou comportamento futuro do preço
daquele ativo no mercado. Esse ativo recebe a denominação de
ativo subjacente ou ativo objeto.
A finalidade dos derivativos é efetuar a transferência do risco daquele que deseja proteção para aquele que se dispõe a
suportar o risco. É para este uma aposta, uma especulação, pois
detém conhecimento ou informações que julga favoráveis à obtenção de uma vantagem.
Os derivativos também possibilitam àqueles detentores de
riscos contrários obter o cancelamento dos riscos.
Quanto à atuação pautada pelos princípios da Responsabilidade Social, nada mais consentâneo com as atividades das EFPC
e fundos de pensão.
Esse conceito espelha a exigência da sociedade para que
não atuem no âmbito da comunidade apenas na intenção de
preservar os interesses dos acionistas em detrimento dos interesses daquela comunidade.
Assim, a atividade da instituição deverá agregar valores à
comunidade, à economia, ao meio ambiente, além de tratar com
respeito a cultura e os costumes locais, mediante atuação ética e
transparente.
A atuação responsável das instituições está fortemente ligada ao conceito de “desenvolvimento sustentado”, termo definido no Relatório Brundtland, no qual foi cunhada a definição
seguinte: “’desenvolvimento sustentável’ é aquele que atende
às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade
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de as gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades"
(COMISSÃO..., 1991).
Vale ressaltar que a responsabilidade social não é apenas
mais um modismo.
Nos fundos de pensão, que albergam na sua finalidade
estatutária uma grande carga de responsabilidade social, justifica-se e magnifica-se a encampação dos princípios da Responsabilidade Social, o que só contribuirá para o sucesso e atingimento
de seus objetivos.

Conclusão
A primeira conclusão a que chegamos é que a Reforma da
Previdência não se esgota com a edição das leis e regulamentos,
tampouco com a veiculação na mídia de sua necessidade e vantagens.
Pelo contrário, a verdadeira e perene reforma deve, sobretudo, considerar o dinamismo social, político e econômico da
sociedade, a qual está sempre à busca do incremento de ferramentas e institutos capazes de gerar riquezas e melhorar a condição de vida humana.
Não há dúvida de que a Reforma da Previdência só poderá
ser vista como uma mudança de sucesso à medida que seus resultados possam atender, se não a todos os indivíduos da sociedade, pelo menos a sua grande maioria.
Para isso será necessário que o Estado trabalhe, outrossim, para
o fortalecimento da Previdência Oficial, bem como para o desenvolvimento do cidadão, o aperfeiçoamento de nossas instituições públicas e privadas e o fortalecimento da economia do país, vale dizer
mediante a ampliação do nível de emprego e o incremento da produção, e, naturalmente, uma melhor distribuição de riquezas.
Quanto à Previdência Complementar Fechada foi possível
apontar aspectos que merecem profunda reflexão, por exemplo, nossa discordância com o ingresso de participantes nos órgãos diretivos das EFPC, a discordância com a politização do
ambiente previdenciário fechado, porém defendemos a adoção
da Gestão Profissional.
Relativamente à gestão dos fundos de pensão foram apontadas as causas que podem conduzir a resultados negativos e
danosos, a responsabilização da EFPC, da patrocinadora e dos
respectivos administradores, bem como alguns meios de se proteger o fundo de pensão e evitar os resultados negativos.
Nesse particular, demos destaque à atuação da EFPC segundo os conceitos da Responsabilidade Social, especialmente, me-
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diante a adoção das boas práticas de Governança Corporativa,
além de outros meios de proteção.
Com isso não esperamos esgotar o assunto, que é vasto e
complexo, mas esperamos contribuir para o engrandecimento
da discussão e o aprimoramento dos conceitos e entendimento
sobre o tema.

Referências
ALONSO, Paulo Sérgio Gomes.
Pressupostos da Responsabilidade Civil Objetiva. São Paulo: Saraiva, 2000.
ALVAREZ, Anselmo Pirueto. A Previdência Complementar, como
Relação de Consumo. Caderno
Congressos LTr, São Paulo, p.
16-18, 28/29 jul. 2003.
COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO.
Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas,
1991. Disponível em: <http://pt.
scribd.com/doc/12906958/RelatorioBrundtland-Nosso-Futuro-ComumEm-Portugues#scribd>. Acesso em:
17 abr. 2015
DINIZ, Maria Helena. Curso de
Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. De acordo
com o Novo Código Civil. 16. ed.
São Paulo: Saraiva, 2002. 7. v.
FERRO, Luiz Tarquínio Sardinha.
PREVI: Ex-presidente defende gestão empresarial. Valor Econômico. Disponível para assinantes
em: <http://www.valor.com.br/arquivo/1000055021/ex-presidentedefende-gestao-empresarial-aprevi>. Acesso em: 16 abr. 2015.

256

FRANCH, Wilson Roberto. Governança corporativa. 2007. Disponível em: http://moodleoodle.peabirus.com.br/redes/form/post?topico
_id=2818. Acesso em: 14 abr. 2015.
GARIOLI, Alexandre Franco. Os
Fundos de Pensão e a Política
de Recursos Humanos das Organizações. Monografia apresentada durante MBA em Previdência Privada – COPPE/UFRJ.
[200-]. Disponível em: <http://
www.ideas.org.br/arq/monogra
fias/Pensão_Politica_%20rh.pdf>.
Acesso em: 12 abr. 2014.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil – De Acordo com o Novo Código Civil (Lei
n. 10.406, de 10.01.2002). 8. ed.
São Paulo: Saraiva, 2003.
KHOURI, Paulo R. Roque A. Contratos e Responsabilidade Civil. Brasília: Brasília Jurídica,
2002.
LOTUFO, Renan. Repercussões
do Novo Código Civil sobre a
Legislação da Previdência Privada. In: Palestra ABRAPP, 26 fev.
2003.
MARTINEZ, Wladimir Novaes.
Comentários à Lei Básica da
Previdência Complementar.
São Paulo: LTr, 2003.

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PATROCINADORA PELO RESULTADO NEGATIVO DAS APLICAÇÕES DAS RESERVAS MATEMÁTICAS PELA EFPC

QUEIROGA, Antônio Elias de. Responsabilidade Civil e o Novo
Código Civil. 2. ed., rev. e aum.
Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
QUEIROZ, Odete Novais Carneiro.
Da Responsabilidade por Vício
do Produto e do Serviço. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.
RESENDE, Ênio. CIDADANIA – O
Remédio para as Doenças Culturais Brasileiras. 2. ed. São Paulo:
Summus Editorial, 1992.

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

257

A REGULAMENTAÇÃO JURÍDICA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

A regulamentação jurídica dos
fundos de investimento imobiliário
Rayner d’Almeida Rodrigues
Advogado da CAIXA em Minas Gerais
Pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo
do Trabalho pela UNISC
Pós-graduado em Direito Empresarial, Relações de
Trabalho e Inovações Tecnológicas pela UFJF
RESUMO
Este trabalho tem como objetivo fazer uma apresentação
dos fundos de investimento imobiliário, modalidade de
investimento em crescimento no país e já difundida em outros
países. A partir da análise da natureza jurídica do instituto, dos
antecedentes históricos e do estudo das aplicações dos fundos
de maior liquidez na bolsa de valores, conclui-se pela existência
de um vasto campo para crescimento dessa modalidade de
investimento.
Palavras-chave: Fundo de investimento imobiliário.
Natureza jurídica. Aplicações. Antecedentes históricos.

ABSTRACT
This paper aims to make a presentation of the investment
funds, type of investment and growth in the country already
widespread in other countries. From the analysis of the legal
nature of the institute, the historical background to the study
and application of funds greater liquidity in the stock market, it
is concluded that there is a vast field for growth of this type of
investment.
Keywords: Real estate investiment trust. Legal nature.
Applications. Historical background.

Introdução
O investimento direto em imóveis costuma ser inacessível
para a maioria da população, a qual não pode arcar com os altos custos da aquisição imobiliária, bem como com a sua quantidade de taxas, emolumentos cartorários e impostos. Soma-se a
isso o atual cenário de abundância de crédito imobiliário, o qual
acaba por diminuir a quantidade de pequenos imóveis

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

259

RAYNER D'ALMEIDA RODRIGUES

ARTIGO

residenciais alugados, ensejando na necessidade de imóveis cada
vez mais caros para justificar um pagamento de aluguel.
Além disso, o investidor brasileiro sempre esteve acostumado a investimentos em títulos públicos, agregando segurança
com alta rentabilidade, comparada aos padrões mundiais, situação esta que começa a se alterar diante de novas políticas econômicas implementadas pelo governo.
Nesse diapasão, começa a ganhar força no país o fundo de
investimento imobiliário, modalidade de investimento em que
o fundo capta recursos mediante venda de cotas e os aplica em
imóveis ou quaisquer outros negócios de base imobiliária, distribuindo aos cotistas os lucros auferidos.
O objetivo deste trabalho é demonstrar o funcionamento e
a regulamentação jurídica dos fundos de investimento imobiliários, a forma com a qual eles são fiscalizados para, ao final, mostrar a sua solidez e segurança, podendo ser utilizados como instrumento de desenvolvimento imobiliário e de crescimento econômico.

1 Definição dos fundos de investimento imobiliário
Conforme conceituação de Eizirik et al. (2008, p. 102) e de
acordo com a instrução CVM nº 205/1994, o fundo de investimento imobiliário consiste numa comunhão de recursos, captados por meio dos sistemas de distribuição de valores mobiliários
e destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários. São
organizados sob a forma de condomínio fechado, sendo vedado o resgaste de suas cotas.
O fundo de investimento imobiliário é espécie do gênero
fundo de investimento, na forma de condomínio de investidores, à semelhança dos fundos de ações e renda fixa, sendo administrado por instituições financeiras e fiscalizado pela Comissão
de Valores Mobiliários (PALERMO, 2002).

2 Natureza jurídica
Muito se discute sobre a natureza jurídica dos fundos de
investimento. Nesse sentido, é possível elencar cinco teorias distintas:
a) Teoria Condominial: enquadra o instituto na mesma figura do condomínio simples de bens imóveis, o que ocorre
quando uma mesma coisa é de propriedade de duas ou
mais pessoas, cabendo a cada qual iguais direitos sobre o
todo e cada uma de suas partes (ANDRADE; HORTA, 2013);
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b) Teoria da Comunidade de Bens não Condominial: parte da acepção de comunhão como situação de
copropriedade de coisas ou direitos, gênero da espécie
condomínio. Segundo ela, os fundos de investimento são
universalidades de direito ou patrimônios autônomos que
se constituem por ativos e recebem capitais do público
(ANDRADE; HORTA, 2013);
c) Teoria da Propriedade em Mão Comum: conforme lição de Freitas (2005), decorre do conceito do Direito
Germânico de comunhão, de caráter pro indiviso. Nessa
teoria, o fundo teria o seu “patrimônio dotado de uma
estrutura colectivista, que incide não já sobre a res mas
sobre o património enquanto instrumento de um escopo
comum, que ignora o conceito de quota e em que os proprietários não podem pedir a divisão” (VAZ TOMÉ, 1997
apud ANDRADE; HORTA, 2013);
d) Teoria da Propriedade Fiduciária: “preconiza tratar-se
de mandato a relação entre os cotistas e o administrador
do fundo. Aqueles teriam os direitos resumidos a aspectos obrigacionais, fazendo jus unicamente ao recebimento
de lucros, reembolso da quota e ressarcimento pelos danos causados culposamente pelo administrador”
(ANDRADE; HORTA, 2013);
e) Teoria da Organização Associativa: “prega o preenchimento pelo fundo dos requisitos essenciais de uma sociedade: contribuição de bens ou serviços, desempenho
de atividade econômica, divisão dos resultados auferidos
e affectio societatis (consubstanciado no fim comum do
sucesso do investimento)” (ANDRADE; HORTA, 2013).
Em que pesem as diversas teorias, o art. 2º da Instrução CVM
nº 409/2004 define o fundo de investimento como “uma comunhão de recursos, constituída sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros”. Diante disso, fica clara
a prevalência da Teoria Condominial no ordenamento jurídico
pátrio.
Sobre o tema, discorrem Eizirik et al. (2008, p. 79):
Assim, os fundos de investimento organizam-se, juridicamente, sob a forma de condomínio, sem personalidade jurídica, constituindo uma comunhão de recursos destinados à aplicação em carteiras compostas
pelos mais diversos ativos financeiros, como títulos
da dívida pública, ações, debêntures e outros títulos
ou contratos existentes no mercado.
Os fundos de investimento, ao contrário do que ocorre com as companhias de investimento, apresentam
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uma feição contratual e não societária, uma vez que
não há entre os investidores relação interpessoal
associativa – a affectio. Ao contrário, a relação dos
investidores entre si é irrelevante para a constituição
e funcionamento de um fundo, uma vez que, ao aderirem ao fundo, estes vinculam-se ao administrador,
que lhes presta serviços de administração e de gestão
de seus recursos.

Criticando a Teoria Condominial, Palermo (2002) discorre
sobre a necessidade de um novo instituto jurídico para os fundos de investimento, dada a impossibilidade de sua fixação em
algum dos institutos jurídicos atualmente existentes. Nesse sentido, discorre:
Admitida a possibilidade do condomínio voluntário,
além do tradicional ou necessário, na década de setenta haviam dois tipos principais de condomínios voluntários: o “condomínio imobiliário” e o “condomínio mobiliário”. O primeiro estava regulamentado
pela Lei do Condomínio e das Incorporações Imobiliárias n.º 4.591, de 16.12.64 e pelo Decreto n.º 55.815
de 8.3.65; e o segundo, de modo esparso, por Instruções e Portarias das autoridades monetárias, além
da Lei de Mercado de Capitais (Lei n.º 4.728, de
14.7.65) e pela Resolução 145, de 14.4.70 (PALERMO,
2002).

Com efeito, as características dos fundos de investimento diferenciam-se das sociedades tanto quanto se diferenciam dos condomínios. Pela sistemática civil, o condomínio é uma situação
jurídica transitória, tendente a ser desfeita, seja pelo incentivo à
aquisição da parte ideal pelo condômino, seja pela ação própria de dissolução. Entretanto, no caso dos fundos de investimento, inexiste situação transitória, e sim uma situação de comunhão de esforços, permanente e duradoura no tempo.
A teoria societária acabou sendo refutada pelo legislador
da época em razão da ausência de affectio societatis entre os
participantes, os quais não demonstram interesse direto nos bens
adquiridos pelo fundo, e sim no rendimento deles oriundo.
Nesse contexto, Palermo (2002) conclui pela necessidade de
criação de um tipo especial de sociedade para abarcar os fundos
de investimento, por entender ser a Teoria Societária mais adequada ao instituto. Nesse sentido, discorre:
Outra alternativa seria reconhecer os fundos como
simples sociedades de fato ou irregulares, sem personalidade jurídica. Esta probabilidade sempre existiria perante o aspecto societário, que alguns queri-
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am entrever no condomínio mobiliário – mas ela seria incompatível com a nova figura que se ensejava,
carente de “affectio”. O legislador pátrio da época,
portanto, insistiu em designar os Fundos de Investimentos sob o rótulo de condomínios (PALERMO,
2002).

Por essa razão, apesar de haver melhor aplicabilidade da
Teoria Societária e das inúmeras diferenças entre o fundo de
investimento e um condomínio simples, o legislador preferiu
classificá-lo como um condomínio sui generis, sem personalidade jurídica.

3 Representação e administração
Por não haver personalidade jurídica, o fundo de investimento é sempre representado pelo seu administrador, que inclusive se torna proprietário fiduciário dos imóveis adquiridos
pelo Fundo Imobiliário. Para maior segurança, a Lei 8.668/93
elencou uma segregação entre o patrimônio do administrador
e o patrimônio do fundo, destacando claramente que os bens
administrados fiduciariamente não respondem a débitos do administrador de qualquer natureza, por mais privilegiado que
seja.
A segregação patrimonial tem sido amplamente utilizada
no país como forma de segurança aos investidores ou adquirentes
de unidades imobiliárias. Exemplos dessa segregação podem ser
encontrados na instituição do patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias e na criação das SPE – Sociedades de Propósito Específico, ambos institutos previstos na Lei 10.931/2004,
como forma de garantir a entrega de empreendimentos imobiliários.
A segregação traz sempre uma maior segurança ao investidor, na medida em que os bens adquiridos com o recurso de
seus investimentos ficam impedidos de serem utilizados para
garantir obrigações do administrador. Assim, apesar de o
ordenamento civil prever a unicidade contratual, no que tange
aos bens do fundo de investimento adquiridos fiduciariamente
pelo administrador, foi criada uma segregação patrimonial expressamente prevista em lei.
Conforme o artigo 8º da Lei 8.668/1993, o administrador,
também por disposição legal, responde por danos causados ao
patrimônio do fundo em caso de “má gestão, gestão temerária,
conflito de interesses, descumprimento do regulamento do fundo ou de determinação da assembléia de quotistas”.
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Percebe-se, assim, que a segregação patrimonial e a
responsabilização civil do administrador são instrumentos legais
destinados especificamente à segurança do investidor.

4 Características principais
De acordo com a Lei 8.668/93 e da Instrução CVM nº 205/
1994, são características do fundo de investimento imobiliário
(EIZIRIK et al., 2008, p. 103-104):
a) Deve ser constituído na forma de condomínio fechado,
não sendo permitido o regate de cotas;
b) As cotas deverão ser vendidas no mercado, mediante o
sistema de distribuição de valores mobiliários;
c) A autorização para funcionamento do fundo dependerá
da prévia comprovação perante a CVM da subscrição da
totalidade das cotas;
d) O cotista poderá desfazer-se de suas cotas, vendendo-as
no mercado secundário;
e) O prazo de duração do fundo pode ser determinado ou
indeterminado;
f) A administração do fundo compete a banco múltiplo com
carteira de investimento ou carteira de crédito imobiliário, banco de investimento, sociedade corretora ou sociedade distribuidora, sociedade de crédito imobiliário,
caixas econômicas e associações de poupança e empréstimo;
g) A instituição administradora, nos termos do artigo 6º da Lei
nº 8.668/93, será proprietária fiduciária dos bens imóveis e
dos direitos sobre imóveis adquiridos com recursos do fundo, cabendo-lhe, em tal qualidade, administrar e dispor dos
referidos bens e direitos em benefício do fundo;
h) Compete à assembleia geral dos cotistas deliberar sobre
as questões de seu interesse, entre os quais: o exame das
contas, a substituição da instituição administradora, a
emissão de novas cotas, a fusão, incorporação e cisão, a
eleição de representantes para exercer as funções de fiscalização e controle gerencial dos empreendimentos ou
investimentos do fundo etc;
i) Compete à CVM autorizar, disciplinar e fiscalizar a constituição, o funcionamento e a administração do fundo.
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5 Antecedentes históricos
Os fundos imobiliários americanos são conhecidos como REIT
(Real Estate Investiment Trust). A criação dessa modalidade de investimento naquele país remonta a 14 de setembro de 1960, quando o então presidente Dwight D. Eisenhower sancionou a lei que
criou essa forma de aplicação, reunindo os melhores atributos do
mercado imobiliário com o mercado de valores mobiliários.1
Assim, nos anos de 1960 e 1961, foram criados, nos Estados
Unidos, os primeiros fundos imobiliários da história, denominados: Bradley Real Estate Investors, Continental Mortgage
Investors, First Mortgage Investors, First Union Real Estate,
Pennsylvania REIT (NYSE: PEI) and Washington REIT (NYSE: WRE).
Os três últimos continuam em pleno funcionamento até os dias
atuais. Em junho de 1965, o fundo Continental Mortgage
Investors se tornou o primeiro REIT negociado na Bolsa de Valores de Nova York.
De acordo com o National Association of Real Investiment
Trust, hodiernamente, os REITs norte-americanos representam investimentos de cerca de US$ 300 bilhões, com mais de 200 fundos cotados em bolsa.
No Brasil, a regulamentação jurídica ocorreu em 25 de junho de 1993, com a sanção presidencial da Lei 8.668, a qual
dispôs sobre a constituição e o regime tributário dos fundos de
investimento imobiliário.
O primeiro fundo criado no país foi o FI Memorial Office,
em 1994, o qual teve como objetivo viabilizar a construção do
Edifício Memorial Office Building, localizado em São Paulo, no
Bairro Água Branca. Esse fundo, adquirido inicialmente apenas
por fundos de pensão, passou a ser listado na Bolsa de Valores
de São Paulo em 18 de agosto de 2008 e, desde então, acumula
rentabilidade de 181,54%, com valor de capitalização superior
a R$ 81 milhões (BELLEZA FILHO, 2013).

6 Principais investimentos
Para discorrer sobre os investimentos dos principais fundos
de investimentos imobiliários em operação no país, elencamos
os cinco fundos com maior liquidez na Bolsa de Valores de São
Paulo, assim entendidos como aqueles que foram negociados
no maior número de pregões daquela bolsa.
1

NATIONAL ASSOCIATION OF REAL INVESTIMENT TRUST. Disponível em:
<http://www.reit.com/>. Acesso em: 25 fev. 2015.
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Conforme dados colhidos por Belleza Filho (2013), chegouse ao seguinte resultado:
Nome do Fundo
AESAPAR
BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental Tower
BB Renda Corporativa
BB Progressivo
FII Torre Almirante

SIGLA
AEFI11
BBVJ11
BBRC11
BBFI11B
ALMI11B

Liquidez
99,62%
99,62%
99,62%
97,31%
93,46%

O fundo AESAPAR (AEFI11) tem como objetivo a aquisição
de imóveis para locação à Anhaguera Educacional, um dos maiores grupos privados de educação no país. O objetivo principal
do fundo é a construção de dois campi educacionais, nas cidades de Campinas-SP e Cuiabá-MS, totalizando 121.435 m² de área
total e 31.473 m² de área construída (INFOMONEY, 2013).
O fundo BB Votorantim JHSF Cidade Jardim Continental
Tower (BBVJ11) tem como foco adquirir 49% de um moderno
edifício de escritórios atualmente em construção ao lado do
Shopping Cidade Jardim, na cidade de São Paulo-SP (BELLEZA
FILHO, 2013).
O BB Renda Corporativa (BBRC11) tem intenção de adquirir
25 imóveis para funcionamento de agências do Banco do Brasil
no Estado de São Paulo. Até o final do mês de fevereiro de 2012,
já haviam sido adquiridos quatro imóveis na cidade de São Paulo e um imóvel na cidade de Campinas. Atualmente, a distribuição de lucros ocorre pelo aluguel dos imóveis já adquiridos e
pela aplicação dos recursos referentes aos imóveis ainda não
adquiridos em fundos de renda fixa (BELLEZA FILHO, 2013).
O patrimônio do BB Progressivo (BBFI11B) constitui-se em
dois empreendimentos locados ao próprio Banco do Brasil: um
edifício em Brasília, conhecido como Edifício Sede I, e um bloco
de edifícios administrativos interligados no Bairro Andaraí, na
cidade do Rio de Janeiro-RJ (BELLEZA FILHO, 2013).
Já o FII Torre Almirante (ALMI11B) é proprietário de 40% do
edifício do mesmo nome, localizado no centro do Rio de JaneiroRJ, o qual se encontra totalmente alugado para a Petrobras, à
exceção da loja térrea, locada à CAIXA (BELLEZA FILHO, 2013).
Da análise dos dados coletados, verifica-se que os investimentos se concentram principalmente em cidades de grande
porte, principalmente nas capitais dos Estados de São Paulo e
Rio de Janeiro. Apesar de os dois fundos com maior liquidez se
destinarem à locação para empresas privadas, na base de dados
coletada se verifica uma grande concentração de fundos cujo
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patrimônio se destina à locação exclusiva a empresas de controle estatal: Banco do Brasil, Petrobras e CAIXA.
Assim, ainda há um grande espaço para crescimento da área
de atuação dos fundos em outras capitais do país e nas cidades
de médio porte, bem como em empreendimentos destinados eminentemente ao setor privado.

7 Os fundos imobiliários como fonte alternativa para
financiamento do desenvolvimento imobiliário
Hodiernamente, um empreendimento imobiliário conta basicamente com duas fontes de captação de recursos: o capital
direto do adquirente ou o financiamento bancário. Apesar de o
país contar com um grande espaço para crescimento do crédito
imobiliário, há tempos se nota uma dificuldade de se dar vazão
à necessidade dos adquirentes.
Parente (2003, p. 12) discorreu acerca das dificuldades enfrentadas pelo Sistema Financeiro da Habitação, nos seguintes
termos:
O Sistema Financeiro da Habitação (SFH) tem uma
capacidade limitada de financiar 210 mil unidades
habitacionais por ano, contra uma demanda crescente de habitação urbana de cerca um milhão de
unidades (cinco vezes mais). O SFH tem sido altamente dependente de subsídios e recursos fiscais e
por isso tem sido alvo de mudanças administrativas
e regulatórias.

Diante da já verificada exaustão das fontes formais de financiamento, chama a atenção a atuação dos fundos de investimentos imobiliários, ainda subutilizados pelo mercado, que podem
se tornar um sistema alternativo de financiamento imobiliário.

8 Incentivos e riscos
Um dos maiores incentivos ao investimento em fundos de
investimento imobiliários é de natureza fiscal. Conforme art. 3,
III da Lei 11.033/2004, ao investidor pessoa física é garantida a
isenção do imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos
pelo fundo, desde que atendidos os seguintes requisitos:
a) o cotista beneficiado tem que ter menos do que 10% das
cotas do fundo;
b) o fundo tem que ter, no mínimo, 50 cotistas; e
c) as cotas do fundo têm que ser negociadas exclusivamente em bolsa ou mercado de balcão organizado.
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Esse benefício fiscal representa uma extrema vantagem ao
investidor, uma vez que os rendimentos dos principais investimentos disponíveis no país são tributados através de uma tabela
regressiva de 22,5% a 15% do rendimento. Assim, a isenção fiscal representa uma forma de atrair interessados a essa modalidade de investimento.
A legislação pátria também prevê a obrigatoriedade de distribuição aos cotistas de 95% dos rendimentos auferidos pelo
fundo. Por isso, no Brasil, não se vê a possibilidade de criação de
fundos destinados à acumulação de valores, como ocorre em
Portugal, onde o fundo pode ser classificado como “de acumulação”, quando reinveste automaticamente os rendimentos, ou
“de capitalização”, quando distribui os rendimentos periodicamente aos cotistas (JORDÃO, 2010, p. 29).
No que tange aos riscos do investimento, a CVM os elenca em
três categorias: Riscos de Mercado, assim entendidos como aqueles que podem afetar todo o mercado financeiro, com crises de
confiança, desvalorização geográfica etc; Risco de Desocupação,
assim entendido como a possibilidade de parte ou a totalidade
dos imóveis do fundo ficar ociosa, impossibilitando a distribuição
de rendimentos; e Risco de Liquidez, assim entendido como a dificuldade de venda imediata das cotas do fundo, em caso de necessidade de desfazimento do investimento (BRASIL, 2012).

Conclusão
Conforme discorrido no âmbito deste trabalho, o fundo de
investimento imobiliário é uma forma de disponibilizar o investimento em ativos imobiliários para a população em geral, seja
por permitir uma aplicação pulverizada de recursos, seja por segregar a função do investidor, interessado tão somente no retorno do investimento, do administrador, que exerce a gestão
do ativo de forma profissionalizada.
Apesar da carência de uma natureza jurídica própria, por
definição legal o fundo de investimento imobiliário é classificado como condomínio sui generis, sem personalidade jurídica,
sendo representado por um administrador, que adquire a propriedade fiduciária dos bens do fundo.
Criados inicialmente nos Estados Unidos da América, por lei
sancionada em 1960, os fundos imobiliários passaram a integrar o
ordenamento jurídico brasileiro em 1993, com a edição da Lei 8.668/
93, posteriormente regulamentada pela Instrução CVM nº 205.
Os fundos em atividade investem principalmente em imóveis localizados nas capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, des-
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tinados à locação tanto a empresas privadas quanto a empresas
de controle estatal.
Com um maior crescimento dessa modalidade de investimento, incrementado pela queda da taxa básica de juros do
país, os fundos imobiliários poderão servir como alternativa ao
financiamento do desenvolvimento imobiliário no país, de forma a permitir uma maior atuação dos fundos em cidades de
médio porte e em empreendimentos voltados ao setor privado
da economia.
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A TUTELA INIBITÓRIA COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL PARA A PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

A tutela inibitória como instrumento
processual para a proteção dos
direitos da personalidade
Gustavo Schmidt de Almeida
Advogado da CAIXA no Rio Grande do Sul
Especialista em Inovações em Direito Civil e
seus Instrumentos de Tutela
RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo investigar a ação
inibitória prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil atual
enquanto meio de provocar a prestação jurisdicional do Estado
para que este adote medidas positivas, inclusive liminarmente,
para coibir o réu de praticar condutas que possam vir a causar
dano ao autor, prevenindo o ilícito, bem como analisar como está
sendo tratada a questão na redação do projeto do novo Código de
Processo Civil brasileiro. A matéria parte da reforma que vem
ocorrendo no hodierno processo civil brasileiro, que teve início com
a Lei n° 8.952/94, que disseminou a ideia da tutela específica por
todo o direito processual civil, antes relegada a poucos
procedimentos específicos, e que encontrou o seu ápice com o
regime do cumprimento da sentença, trazido pela Lei n° 11.232/
05. Tudo isso para que o Direito Processual Civil, antes fundado na
ideia da reparação do dano, pudesse se harmonizar com os novos
direitos tutelados pelo ordenamento jurídico, voltando-se a tutela
para a prevenção ao invés da reparação. Isso porque foi constatada
a urgência de o Estado entregar aos jurisdicionados uma efetiva
prestação jurisdicional. Entre os novos direitos estão os direitos da
personalidade. O presente trabalho terá como metodologia a
revisão bibliográfica tradicional, buscando-se, a partir da
jurisprudência, da lei e da doutrina existente na área do Direito
Civil, Direito Constitucional e Direito Processual Civil, o
conhecimento disponível, identificando e analisando as teorias
existentes, na tentativa de expor o melhor entendimento do tema
a ser discutido.
Palavras-chave: Prevenção do ilícito. Direitos da
personalidade. Efetividade processual. Instrumentalidade do
processo.

ABSTRACT
The present work has as objective to investigate the
foreseen inhibtory action in article 461 of the procedural Statute
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while half to provoke the judgement of the State so that this
adopts measured positive, also early in the process, to restrain
the male defendant to practise behaviors that can come to cause
damage to the author, preventing the illicit one, and analyze
how the issue is being treated in the writing of the new project
Civil Procedure Code Brazilian. The substance has left of the
reform that comes occurring in modern Brazilian civil action, that
had beginning with law n º 8.952/94 that it all spread the idea of
the specific guardianship for civil procedural law, before relegated
to few specific procedures, and that it found its apex with the
regimen of the fulfilment of the sentence, brought for law n º
11.232/05. Everything this so that the Civil procedural law, before
established in the idea of the repairing of the damage, could
harmonize with the new rights tutored people for the legal
system, turning it guardianship toward the prevention on the
contrary of the repairing. This because the urgency of the State
was evidenced to deliver jurisdictional to an effective judgement.
Amongst the new rights they are the rights of the personality.
The present work will have as methodology the traditional
bibliographical revision, searching, from the jurisprudence, of the
law and the existing doctrine in the area of the Civil law,
Constitutional law and Civil procedural law, the available
knowledge, identifying and analyzing the existing theories, in
the attempt to display optimum agreement of the subject to be
argued.
Keywords: Prevention of the illicit one. Rights of the
personality. Procedural effectiveness. Instrumentality of the
process.

Introdução
O ordenamento jurídico brasileiro, com o advento da Constituição Federal de 1988, ao incluir como um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil a dignidade humana, trouxe para o
seu âmago a tutela dos direitos da personalidade. Alinhado a isso,
o Código Civil de 2002 passou a tutelar os direitos da personalidade logo no capítulo II do livro I.
O Código de Processo Civil, estatuto que disciplina as normas
e princípios que regem toda a atividade processual no âmbito civil,
tem como instrumento para os operadores do Direito para a tutela
dos direitos da personalidade o artigo 461 e seus parágrafos, que
delineiam a tutela inibitória.
O objetivo deste artigo é investigar a ação inibitória prevista
no artigo 461 do Estatuto processual enquanto meio de provocar
a prestação jurisdicional do Estado para que este adote medidas
positivas, inclusive liminarmente, para coibir o réu de praticar con-
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dutas que possam vir a causar dano ao autor, prevenindo o ilícito;
perquirir sobre a introdução, no direito brasileiro, da tutela inibitória com a reforma produzida no Processo Civil com o advento
da Lei n° 8.952/94; analisar a função do artigo 461 do Código de
Processo Civil dentro do ordenamento jurídico e a tutela específica como tendência de proteção aos direitos da personalidade;
por fim, investigar como a matéria está sendo tratada no projeto
do novo Estatuto Processual Civil.

1 Dos direitos da personalidade
1.1 Quais são os direitos da personalidade
O Direito Civil se preocupa não apenas com as relações nascidas no âmago dos direitos obrigacionais e dos direitos reais. O
ordenamento jurídico protege, além do patrimônio do homem, os
direitos da personalidade, sendo ele próprio o objeto do direito.
Mas o que vêm a ser os direitos da personalidade? Na lição de
Bittar (2001), não há um consenso sobre o seu conceito, chegando
alguns doutrinadores a negar a sua existência, como Savigny, Von
Tuhr e Enneccereus. Outros os chamam de direitos do homem, direitos fundamentais da pessoa, direitos humanos, direitos inatos,
direitos essenciais da pessoa, liberdades fundamentais e, especialmente, direitos da personalidade.
Adverte Pereira (2002) que a personalidade não é um direito.
A personalidade é um conceito, e dela é que se irradiam direitos
inerentes a ela.
Para Gonçalves (2007), os direitos da personalidade são
inalienáveis e, ao contrário de direitos economicamente apreciáveis - destacáveis da pessoa de seu titular, como a propriedade
e o crédito -, inerentes ao homem e com ele ligados perpetuamente. Destaca, entre outros, o Direito à vida, à liberdade, ao
nome, ao corpo, à imagem e à honra. Acrescenta o autor que o
objetivo dos direitos da personalidade é resguardar a dignidade humana, por meio de medidas judiciais adequadas.
A integridade física, nas palavras desse doutrinador, compreende a proteção conferida pelo direito à vida, ao corpo, vivo
ou morto, em sua totalidade ou apenas em relação a tecidos,
órgãos ou suas outras partes que sejam suscetíveis de separação
e individualização, e ainda o direito de o indivíduo submeter-se
ou não a exame e tratamento médico.
Amaral (2002) conceitua-os como “direitos subjetivos que
têm por objeto os bens e valores essenciais da pessoa, no seu
aspecto físico, moral e intelectual”.

Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

273

GUSTAVO SCHMIDT DE ALMEIDA

ARTIGO

Também para Venosa (2003), os direitos da personalidade relacionam-se com o Direito natural, “constituindo o mínimo necessário do conteúdo da própria personalidade”, sendo, portanto,
indispensáveis a uma vida saudável. Leciona ser impossível esgotar
o elenco dos direitos da personalidade. Acrescenta como característica a inadmissão de avaliação pecuniária, pois esses direitos estão fora do patrimônio econômico.
Na mesma direção aponta Pinho (2005): a personalidade qualifica o ser humano como pessoa, e dela se irradiam os direitos da
personalidade. Ensina que a personalidade é um valor, e valores
são os bens que uma determinada sociedade considera relevantes.
Afirma que os Direitos que irradiam da personalidade são atributos inerentes ao homem, pela simples condição de existir, e
independem de qualquer norma jurídica. Portanto, são anteriores
ao Estado, são naturais e inatos. Afiança, ainda, que impõem ao
sujeito passivo universalmente considerado um dever legal de abstenção ou respeito.
Para Gagliano e Pamplona Filho (2003), os direitos da personalidade decorrem do direito natural e correspondem às faculdades exercidas pelo homem naturalmente, situando-se acima do direito positivo, devendo o Estado, através de normas positivas, apenas reconhecê-los e protegê-los.
No que concerne à integridade física, protege o Código Civil
o corpo vivo nos artigos 13 e 15, e o corpo morto no artigo 14. Por
isso, a regra do nosso ordenamento jurídico é que o corpo humano é inviolável e indisponível, ninguém podendo ser constrangido
a submeter-se a tratamento médico, salvo em caso de risco de morte, nem a dele dispor. Quanto à disposição do próprio corpo, a
exceção fica por conta da Lei n° 9.434/97, que trata sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências.
A tutela moral compreende a proteção ao nome, à imagem e
à vida privada. Quanto à primeira, contida nos artigos 16 a 19,
garante o direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o
sobrenome, protegendo também o pseudônimo quando utilizado
para fins lícitos. Já a tutela da imagem é sitiada pelo princípio da
inviolabilidade da imagem. Dessa maneira, como regra, a imagem
do ser humano não pode ser divulgada, transmitida, publicada,
exposta ou utilizada sem a sua autorização. Com efeito, a violação
é a exceção, só admitida, pelo artigo 20, se necessária à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública. O seu
descumprimento dará ensejo à tutela inibitória, sem prejuízo de
reclamar indenização. Por fim, no que toca o princípio da
inviolabilidade da vida privada, artigo 21, o rompimento dessa re-
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gra também fará incidir, sobre o violador, a responsabilidade de
reparar eventuais danos, além de autorizar o Juiz a adotar as medidas necessárias para impedir ou fazer cessar os atos contrários a
esse princípio.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 363889, cuja decisão foi publicada em 15/12/2011,
ao afastar a coisa julgada em ação de investigação de paternidade anterior em que não foi possível a realização de exame de
DNA, assentou que a busca pela identidade genética do ser é uma
emanação dos direitos da personalidade. Decidiu que não pode
haver óbice de natureza processual na busca pela efetivação desse direito.
A mesma Corte, no HC 89.429, voto da Min. Cármen Lúcia,
julgamento em 22/08/2006, Primeira Turma, DJ de 2/2/2007, assentou que o uso de algemas em prisões que provoquem grande estardalhaço faz as vezes de infâmia social. Se desnecessário o seu
uso, não devem ser usadas porque nenhum ser humano, de acordo com a Carta Política, pode ser conduzido a uma situação degradante, protegendo com isso o direito à intimidade, à honra e à
imagem, consagrado no artigo 5°, X da Constituição Federal da
República. Posteriormente, a Corte editou a súmula vinculante nº
11, aprovada em 13/08/2008, que teve como um dos seus precedentes esse julgamento. A súmula condiciona o uso das algemas à
existência de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade
física própria ou de outrem.
Em outro julgamento, HC 84.758, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 25/05/2006, Plenário, DJ de 16/6/2006, a Suprema
Corte decidiu que a quebra do sigilo bancário não pode ser manipulada de maneira arbitrária pelo Estado, sob pena de se transformar em instrumento de devassa indiscriminada da intimidade das
pessoas. Por ser medida excepcional que avança para dentro da
intimidade das pessoas, exigiu a Corte que, para a quebra do sigilo
bancário, a decisão que a decreta deve ser devidamente fundamentada e indicar de modo preciso, entre outros dados essenciais,
os elementos que informem os correntistas e o lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura.
Pelo exposto, é possível dizer que os direitos da personalidade são, muito antes de qualquer ordenamento jurídico em que a
pessoa esteja inserida, características ínsitas ao próprio ser humano, tais como a imagem que faz de si mesmo e a imagem que tem
perante a sua comunidade, o seu sentimento em relação a um familiar já falecido, o amor que nutre pelo pai, a sua integridade
corporal e psíquica, sua liberdade, inclusive de pensamento, e a
sua vida privada. Cabe ao Estado apenas reconhecê-los e protegê-
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los. Esses atributos da personalidade não podem ser destacados de
seu titular, que com eles convive perpetuamente. Existem pelo simples fato de o seu titular existir. Independem de qualquer negócio
jurídico. Nesse contexto, embora haja no Direito positivo uma norma que indique que os direitos da personalidade sejam tutelados,
não pareceria razoável enumerá-los taxativamente na lei, já que
os atributos próprios do ser humano não são passíveis de ser enumerados pelo Direito, tal como apontado por Silvio de Salvo Venosa, Leda de Oliveira Pinho, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo
Pamplona Filho. Prudente é a lei que deixa a cargo do julgador
aferir em cada caso em concreto se há violação aos íntimos direitos
da personalidade.
Mas nem sempre o Direito tutelou esses direitos.

1.2 Breve histórico dos direitos da personalidade
Com o passar dos anos, os direitos da personalidade começaram a ser percebidos pelo ordenamento jurídico como direitos que
merecem a sua proteção jurídica. Diz Amaro (2009, p. 160) que os
direitos da personalidade
[...] inicialmente, chegaram a ser negados como direito
subjetivos. No entanto, com a evolução da ciência jurídica, impôs-se o reconhecimento dos direitos da personalidade, que transcendem o ordenamento positivo por
encontrarem a ratio essendi no Direito Natural.

Gagliano e Pamplona Filho (2003, p. 145) lembram, sobre os
direitos da personalidade, que
[...] de fato, sua própria existência como direito subjetivo foi negada, em passado recente, através de trabalhos acadêmicos de juristas de escol, sob o argumento
de que não poderia haver direito do homem sobre a
própria pessoa, pois isso significaria, em ultima ratio, o
suicídio.

O seu reconhecimento data do final do século XIX, quando,
por influência do jusnaturalismo, como lembra Gomes, que confere a cada homem direitos inatos apenas por sua condição de ser
humano, identificou-se a necessidade de se proteger, na seara
jurídica, a pessoa humana contra as ofensas à sua dignidade e o
perigo que corria de ser suplantada pelo progresso técnico e científico, e pela hipertrofia do poder político. No Brasil do Código
Civil de 1916, ensina Viana (2008), oitenta por cento da população vivia no campo, e havia toda uma cultura agrária no país.
Naquele momento histórico brasileiro, o bem maior era a terra,
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refletindo na sociedade brasileira o seu teor feudal. Gonçalves
(2007) explica que as prerrogativas individuais, inerentes ao homem, aos poucos foram ganhando proteção jurídica. Venosa (2003)
afirma que foi somente nas últimas décadas do século XX que o
Direito privado passou a ocupar-se mais detidamente dos direitos
da personalidade. No Direito brasileiro o grande passo à proteção a esses direitos foi dado com o advento da Constituição da
República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, que assegurou no rol dos direitos e garantias individuais, previsto no art.
5° da Carta Magna, o direito à indenização pelo dano material
ou moral decorrente da violação à intimidade, à vida privada, à
honra e à imagem das pessoas e trouxe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.
Com a promulgação da Carta Política, em outubro de 1988,
operou-se o descompasso ideológico entre o Direito Constitucional e o Código Civil de 1916, arraigado na tradição patrimonialista
de uma cultura agrária, uma vez que aquele colocou a dignidade
humana como valor supremo do ordenamento jurídico, mais precisamente no seu artigo 1°, III, que elenca os fundamentos da República Federativa do Brasil:
Art. 1° - A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito
e tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.

Como leciona Amaro (2009, p. 158), o ordenamento jurídico
então se voltou para a proteção do próprio ser humano em detrimento dos interesses antes tutelados no Código Civil de 1916:
Cumpre destacar que o atual ordenamento jurídico
pátrio deslocou o foco de atenção do “ter” para o “ser”.
Os direitos da personalidade integram as relações jurídicas não patrimoniais que têm como referencial objetivo a própria pessoa. Por isso, pertencem às categorias
do ser. A pessoa é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de
direito.

Embora a Constituição Federal tenha trazido ao centro do
ordenamento jurídico a pessoa, já pairava na comunidade jurídica
brasileira, desde 1967, a ideia de formulação de um novo Código
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Civil que atendesse a nova realidade social, imposta pelo progresso
tecnológico e científico. Leciona nesse sentido Tepedino (2002): em
1967, o governo brasileiro nomeou uma comissão composta pelos
professores Miguel Reale, José Carlos Moreira Alves, Agostinho Alvim,
Sylvio Marcondes, Ebert Chamoun, Clóvis Couto e Silva e Torquato
Castro. O resultado dessa comissão foi o projeto de lei n° 635, de
1975, “o qual, depois de numerosas alterações, permaneceu esquecido por quase 20 anos, sendo finalmente alçado à agenda prioritária
do Congresso Nacional, e aprovado por meio da Lei n° 10.406, de
10 de janeiro de 2002” (TEPEDINO, 2002). Explica que, no decorrer
desse longo lapso temporal de quase 20 anos, o Código Civil de
1916 foi sendo reformado, mas perdendo forças, sobretudo após a
promulgação da Carta de 1988, que retirou do Código Civil a
centralidade no sistema de fontes normativas. Essa nova realidade
da legislação brasileira, lembra, gerou incredulidade na comunidade jurídica de que o antigo projeto de 1975 um dia ainda viria a se
tornar lei. Nada obstante, diz, o Código foi aprovado finalmente e
promulgado, “revelando em seu texto a influência do Código Civil
alemão” (TEPEDINO, 2002), de 1896, italiano, de 1942, e português,
de 1966.
O Código Civil de 2002, então, buscando a harmonia com a
Constituição Federal de 1988, garantiu um capítulo próprio aos direitos da personalidade, que é o capítulo II do título que trata das
pessoas naturais, e, segundo Gonçalves (2007), é um dos diplomas
mais avançados do mundo nesse aspecto por causa disso. Assim como
todas as leis esparsas, o Código Civil deve ser interpretado sob a luz
da Constituição Federal, para se extrair dele a máxima eficácia social
com base nos valores da Carta Política, como ensina Tepedino.

2 Da tutela inibitória
O ordenamento jurídico brasileiro não se descuidou do assunto e tratou de proteger os atributos da personalidade humana.
Lôbo (2003) adverte que a Constituição brasileira, assim como a
Constituição italiana, prevê a cláusula geral de tutela da personalidade, que pode ser encontrada no princípio fundamental da República Federativa do Brasil da dignidade humana, artigo 1°, III.
Isso confere à tutela dos direitos da personalidade a tipicidade
aberta, ou seja, os tipos previstos na Constituição Federal e no Código Civil brasileiro, observa o autor, são apenas enunciativos e
não esgotam as situações suscetíveis de tutela jurídica.
No Direito pátrio, a personalidade da pessoa humana surge
com o nascimento com vida, nos termos do art. 2° do Código Civil,
in verbis: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento
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com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do
nascituro”.
Também há suporte fático para a proteção dos direitos da personalidade nos artigos 11 e seguintes e artigo 186 do Código Civil,
bem como no artigo 1°, III e artigo 5°, inciso X da Constituição
Federal da República Federativa do Brasil, que assim dispõem:
Art. 11 - Com exceção dos casos previstos em lei, os
direitos da personalidade são intransmissíveis e
irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação.
Art. 21 - A vida privada da pessoa natural é inviolável, e
o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato
contrário a esta norma.
Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato
ilícito.
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação.

Os direitos da personalidade do indivíduo, como visto, são
protegidos pelo Direito. Isso significa dizer que no ordenamento
jurídico brasileiro estão presentes mecanismos eficientes de que a
parte lesada ou na iminência de sofrer uma lesão a esses direitos
poderá lançar mão em juízo para obter um provimento
jurisdicional que faça cessar a lesão, prevenir o ilícito ou, em último caso, obter uma reparação pecuniária pelo dano, caso já efetivado. É o Juiz que, a requerimento do interessado, adotará as
medidas necessárias para impedir ou fazer cessar qualquer ato que
invada a esfera privada do sujeito. Nesse sentido é o art. 21 do
Estatuto Civil:
Art. 21 - A vida privada da pessoa natural é inviolável, e
o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato
contrário a esta norma.

Essa proteção do Código Civil brasileiro é uma garantia
conferida ao indivíduo contra o abuso de outrem que venha a lhe
causar um dano. Caso seja ameaçada ou rompida essa proteção, o
ordenamento jurídico (Código Civil, art. 12), conforme o caso, assegura o poder de exigir que cesse a ameaça ou a lesão aos direitos
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da personalidade, garantindo, ainda, a reclamação por perdas e
danos e outras sanções previstas em lei:
Art. 12 - Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão,
a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos,
sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Depreende-se desse artigo que a proteção aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro poderá ser em caráter preventivo, com o uso das tutelas inibitórias do artigo 461 do
Código de Processo Civil combinado com o artigo 12 do Código
Civil, ou repressivo, através de ações indenizatórias, que seguem o
rito ordinário.
No mesmo sentido ensina Gonçalves (2007), para quem essas
ações visam resguardar a dignidade humana e
podem ser de natureza preventiva, cautelar,
objetivando suspender os atos que ofendam a integridade física, intelectual e moral, ajuizando-se em seguida a ação principal, ou de natureza cominatória, com
fundamento nos arts. 287, 461 e 644 do Código de Processo Civil, destinadas a evitar a concretização da ameaça de lesão.

Na mesma linha, Venosa (2003) explica a tutela inibitória:
O Código de Processo Civil fornece instrumentos eficazes para que a vítima obtenha celeremente provimento jurisdicional que faça cessar a ameaça ou lesão a direito personalíssimo. Afora os princípios gerais que disciplinam a ação cautelar que podem ser utilizados conforme a utilidade e conveniência, consoante o art. 461
do CPC.

No entanto, o Estado não agirá de ofício, cabendo ao interessado reclamar ao Judiciário, detentor do monopólio da jurisdição,
que cesse a ameaça ou condene o violador a reparar o dano.

2.1 A instrumentalidade do processo para a jurisdição
O Estado é o titular da tutela jurisdicional, compreendida como
o poder conferido a ele de dizer o Direito ao caso em concreto,
dentro de um determinado território geográfico.
As sanções impostas pelo direito pelo descumprimento de um
preceito jurídico são impostas por autoridades constituídas no seio
das sociedades juridicamente organizadas. Locke (1966), um dos
principais representantes do jusnaturalismo ou teoria dos direitos
naturais, já dizia, no século XVII, que, nessas sociedades evoluídas,
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os homens cedem parte de sua liberdade ao Estado, transferindo a
este o poder de apaziguar os conflitos existentes na sociedade, e,
assim, deixam de viver num estado de natureza, sem leis e fonte de
perigos iminentes, para viver em um estado civil, garantidor de direitos.
Sendo os homens conforme acima dissemos, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode
ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder
político de outrem sem dar consentimento. A maneira
única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia
à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade
civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem em segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando
garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não
faça parte dela (LOCKE, 1966).

Assim sendo, o Direito é uma ordem interna de uma dada
comunidade, atuando como o meio para se alcançar o bem comum. A norma é a maneira como essa ordem pode se expressar.
O mestre alagoano Mello (2003, p. 6 e 7) fala da imprescindibilidade do Direito numa sociedade organizada, se constituindo no
único meio hábil e eficaz de evitar o caos social e obter uma coexistência harmônica entre os seres humanos:
O direito é essencial ao homem enquanto homo socialis,
isto é, ao homem considerado integrante da sociedade.
O homem sozinho não necessita de direito ou de qualquer outra norma de conduta. Por isso, o direito não
está na natureza do ser humano, sendo-lhe estranho e
dispensável. Somente quando o homem se vê diante de
outro homem ou da comunidade e condutas interferem entre si é que exsurge a indispensabilidade das
normas jurídicas, diante da indefectível possibilidade dos
entrechoques de interesses que conduzem a inevitáveis
conflitos.

Explica que as relações interpessoais são, por uma condição
intrínseca, geradoras de conflitos. Dessa forma, Cintra, Dinamarco
e Grinover (2007) lecionam que o interesse é uma relação que se
estabelece entre um indivíduo e um determinado bem da vida,
seja esse bem material ou imaterial. Quando, por sua vez, esse interesse não é satisfeito, seja por uma proibição do próprio Direito,
seja por uma pretensão resistida, estabelece-se aí um conflito.
Ensinam que existem três hipóteses para solucionar os conflitos que se estabelecem entre os indivíduos. A primeira delas é a
autotutela, ou autodefesa, que consiste no uso arbitrário da força
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e dos meios para fazer prevalecer a vontade própria sobre a vontade alheia. Pode ser utilizada a força física ou econômica. Como
ensinam Arenhart e Marinoni (2007, p. 32):
Antigamente, quando o Estado ainda não tinha o poder
suficiente para ditar normas jurídicas e fazer observálas, aquele que tinha um interesse e queria vê-lo realizado fazia, através da força, com que aquele que ao seu
interesse resistisse acabasse observando-o. Na verdade, realizava seu interesse aquele que tivesse força ou
poder para tanto, prevalecendo a denominada “justiça
do mais forte sobre o mais fraco”.

Por razão lógica, tal defesa é proibida pelo Direito no atual
estágio da ordem jurídica, ressalvadas específicas exceções.
A segunda espécie é a autocomposição, ou seja, quando um
ou todos os sujeitos envolvidos no litígio renunciam, em todo ou
em parte, o seu direito, desde que não se trate de direitos da personalidade.
Por fim, a última maneira de pacificar os conflitos sociais é
mediante a atuação de um terceiro imparcial, no caso, o Estado,
que age mediante a prestação jurisdicional.
Com efeito, o Estado, ao proibir a autotutela, tomou para si o
monopólio de jurisdição, ou seja, de dizer o direito ao caso em
concreto, solucionando um conflito entre seus jurisdicionados. Lecionam Marinoni e Arenhart (2007, p. 33) que, em consequência
disso, “ou seja, diante da proibição da autotutela, ofertou-se àquele
que não podia mais realizar o seu interesse através da própria força o direito de recorrer à justiça, ou o direito de ação”, e que, se ao
particular foi imposta a proibição de exercer a ação privada de tutela, e ao Estado atribuído o poder de resolver os conflitos entre os
jurisdicionados, o Direito tem a obrigação de propiciar ao cidadão
uma tutela correspondente à realização da ação privada que foi
proibida.
Contudo o Estado atua mediante a provocação da parte interessada. Nesse sentido é o processo o instrumento disponível a ser
utilizado pela parte interessada, que visa promover a atuação estatal, para, ao fim, dizer o direito.
O acesso à jurisdição estatal é um direito fundamental. Esse
direito está previsto no art. 5° da CF/88, também denominado direito de petição. O art. 5°, XXXIV, da Constituição Federal assim
dispõe:
Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do di-
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reito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente
do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa
de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder.

E, por sua vez, o exercício do direito constitucional da ação
resulta na instauração do processo e, a partir daí, as normas processuais é que regulam tudo quanto se refira à ação. Uma vez estabelecido o processo, nasce entre as partes envolvidas uma relação jurídico-processual. Sobre a questão, lecionam Cintra, Dinamarco e
Grinover (2007, p. 300):
A relação jurídica é exatamente o nexo que liga dois ou
mais sujeitos, atribuindo-lhes poderes, direitos, faculdades, e os correspondentes deveres, obrigações, sujeições e ônus. Através da relação jurídica, o direito regula
não só os conflitos de interesses entre as pessoas, mas
também a cooperação que estas devem desenvolver
em benefício de determinado bem comum.

Sendo o processo um conjunto de atos concatenados que visa
ao fim promover a prestação jurisdicional do Estado, detentor desse
monopólio, o indivíduo inserido nessa sociedade organizada garantidora de direitos deverá, para obter um provimento jurisdicional
capaz de solucionar o conflito de interesses, aforar o pedido através
do processo. Sem perder de vista o que foi dito por Marinoni e
Arenhart (2007, p. 33): “se o particular foi proibido de exercer a
ação privada, o Estado, ao assumir a função de resolver os conflitos,
teria que propiciar ao cidadão uma tutela correspondente à realização da ação privada que foi proibida”, caberá analisar quais são os
instrumentos que o Direito oferece para tutelar os direitos da personalidade. São dois: a tutela inibitória e a ação indenizatória. No
presente trabalho será tratado apenas o primeiro.

2.2 Origem da ação inibitória do artigo 461 do Código de
Processo Civil brasileiro
O processo de conhecimento na forma como é disciplinado no
atual Código de Processo Civil sofreu uma profunda alteração em
1994, quando foram inseridas em seu âmbito a tutela antecipada e
as tutelas específicas, que culminam em sentenças mandamentais e
executivas, nos artigos 273 e 461.
No Direito Processual Brasileiro, a tutela dos direitos ganhou
o novo contorno através da Lei 8.952/94, que entrou no
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ordenamento jurídico sob um novo paradigma do processo civil.
Antes o processo civil brasileiro voltava-se à reparação do dano,
impondo ao seu causador a obrigação de repará-lo. Ou seja, no
sistema revogado, explicam Nery Júnior e Nery (2007), a obrigação de fazer ou não fazer se resolvia em perdas e danos, caso o
obrigado não quisesse cumpri-la. Esse mecanismo processual fundava-se ainda nos ideais do Estado Liberal, em que, como aponta
Theodoro Júnior (2002),
[...] quando a prestação estivesse intimamente ligada a
uma ação pessoal do devedor – a um facere ou um non
facere – esbarrava a concepção liberalista numa barreira instransponível. Ninguém poderia, na ótica de então,
ser compelido, contra a sua vontade, a adotar qualquer
tipo de comportamento pessoal.

Lembra o professor que, por força desses ideais, o devedor era
intocável em suas liberdades individuais e, uma vez que se negasse
a cumprir uma obrigação de fazer ou não fazer, outro caminho
não restava ao lesado, senão conformar-se com as perdas e danos,
tendo que se valer da execução substitutiva ou indireta. Isso porque o Estado que derivou das ideias liberais da Revolução Francesa no século XVIII é aquele que tem a mínima intervenção e máxima intangibilidade das liberdades individuais.
Ocorre que, com o passar dos anos, esse modelo processual
voltado para o passado, preocupado apenas com a reparação de
um dano e sem mecanismos eficientes para a tutela específica, se
mostrou insuficiente para atender os novos direitos que passaram
a ser reconhecidos pelo ordenamento jurídico. Era necessária uma
nova opção ideológica privilegiando a tutela jurisdicional específica em detrimento das perdas e danos. Afirma Miranda (1997)
que “essa tutela específica responde às exigências de efetividade
do processo, pois, através dela, a jurisdição propicia ao credor o
seu resultado prático alcançado pelo implemento da obrigação”.
Isso porque o direito precisava contornar a crise que o processo
de conhecimento condenatório enfrentava com o surgimento de
novos direitos até então desconhecidos, como leciona Elisabete
Aloia Amaro (2009, p. 165):
A tutela inibitória que está modelada no art. 461, §§ 3°
e 5°, do Código de Processo Civil, foi introduzida no sistema brasileiro para contornar os efeitos da crise do
processo de conhecimento (condenatório). A opção por
perdas e danos (tutela ressarcitória) nem sempre atende os interesses imediatos dos titulares do direito subjetivo, pelo que a demora na solução do pedido poderá
aumentar o dano, inviabilizando a possibilidade de sa-
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tisfação integral do lesado. Daí a necessidade de interditar, bloquear a expectativa de concretização de dano
iminente ou paralisar a sua continuidade, para que o
dano não se perpetue e torne-se ainda maior.

Como dito, o Direito passou a tutelar direitos até então desconhecidos, como os interesses transindividuais e os direitos da personalidade, e os instrumentos de tutelar esses interesses não poderiam ficar alheios a essas mudanças. A política legislativa da tutela
específica, lembra Theodoro Júnior, iniciou de maneira tímida com
a adoção do poder geral de cautela (art. 798 do CPC), com o julgamento antecipado da lide (art. 330 do CPC), com a previsão do
procedimento sumário (arts. 275-281 do CPC) e com a previsão,
lembra Marinoni, do rito de processos para a obtenção de algumas
sentenças relacionadas aos direitos reais ou voltadas à recuperação
de coisas, como a de adjudicação compulsória, de despejo e de
reintegração de posse. O doutrinador ensina:
Tais sentenças eram assim classificadas porque, ao declararem a ilegitimidade da posse do demandado, alteravam a linha discriminatória das esferas jurídicas, deixando claro que, para a realização do direito, seria necessário apenas transferir para o autor algo que estava
ilegitimamente no patrimônio do réu. Como a recuperação da coisa ou a imissão na posse exigiam apenas
essa transferência, não dependendo de nenhum ato do
réu, entendia-se que bastava, para a realização da tutela, apenas a prática de atos executivos dependentes
da expedição de mandados, que já estariam autorizados pela própria sentença (MARINONI, p. 5).

Depois veio, como explica Dantas, a Lei 7.347/85, regulando
a ação civil pública e que dispôs expressamente em seu texto a
tutela específica dos direitos no seu art. 114 e previu também no
seu artigo 12 a possibilidade da concessão liminar do provimento, inaudita altera pars ou após justificação prévia. Em seguida
foi a vez do Código de Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078/90,
abarcando a tutela específica em seu bojo, art. 84. E derradeiramente, quatro anos após, inserindo definitivamente no
ordenamento jurídico processual a tutela específica como ferramenta hábil à proteção dos direitos, a Lei n° 8.952/94 deu nova
redação aos arts. 273 e 461 do Estatuto Processual, adequando o
Direito Processual Civil brasileiro ao novo paradigma de amparo
ao direito material.
No sistema processual atual, que ganhou seus contornos com
as normas supraindicadas, a tutela do direito volta-se para o futuro, prevenindo ou fazendo cessar a violação de um direito.
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Aliado a esse paradigma, ganharam forças os defensores do
sincretismo processual. Sincretismo, de acordo com o Dicionário
Aurélio, é: “Fusão de elementos culturais diferentes, ou até antagônicos, em um só elemento, continuando perceptíveis alguns
traços originários”. Segundo Mafra, o sincretismo processual é o
princípio atual do processo civil brasileiro. Ele recorda que, na
visão clássica do processo civil brasileiro de 1973, somente após o
vencido não observar o comando previsto na sentença, o Estado,
mediante nova provocação do vencedor, numa nova relação processual, agora executiva, atuaria no mundo dos fatos de forma
imperativa. Aponta que o sincretismo processual vem ganhando
forças com as profundas alterações que vêm se operando no Código de Processo Civil desde o início da década de 90, pautadas
na garantia da efetividade da tutela jurisdicional, e que, por isso,
o processo civil brasileiro encontra-se em fase de mutação. Essa
transição veio encontrar seu ápice, diz, com o advento da Lei
n° 11.232/2005, que introduziu a fase de cumprimento de sentença no processo de cognição, lei essa que teve origem num projeto de Lei de 2002, de autoria do Instituto Brasileiro de Direito
Processual.
Sobre as ações sincréticas, que são aquelas que admitem, simultaneamente, cognição e execução numa mesma relação processual, ensina Figueiredo Júnior (2001):
O processo de conhecimento clássico não compadece,
de regra, com as ações sincréticas, que são justamente aquelas que admitem, simultaneamente, cognição
e execução, isto é, à medida que o juiz vai conhecendo
e, de acordo com as necessidades delineadas pela relação de direito material apresentada e a tutela perseguida pelo autor, vai também executando (satisfazendo) provisoriamente, fulcrado em juízo de verossimilhança ou probabilidade. Significa dizer que as
ações sincréticas não apresentam a dicotomia entre
conhecimento e executividade, verificando-se a satisfação perseguida pelo jurisdicionado numa relação
jurídico-processual, onde a decisão interlocutória de
mérito (provisória) ou a sentença de procedência do
pedido (definitiva) serão auto-exeqüíveis.

As decisões mandamentais e executivas lato sensu dos artigos
461, 461-A e 273 do Código de Processo Civil, com a redação dada
pela Lei n° 8.952/94, superaram a dicotomia processual.
Esse novo modelo processual veio ao encontro da Constituição Federal de 1988. A Carta Magna, promulgada em 05/10/1988,
deu à dignidade da pessoa humana a qualidade de fundamento da República Federativa do Brasil no art. 1°, incluiu no seu
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extenso rol dos direitos e garantias fundamentais, previsto no
art. 5°, a proteção aos direitos da personalidade no inciso X e
previu expressamente no inciso XXXV que nenhuma lesão ou
ameaça a lesão pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Com efeito, fez-se necessário disponibilizar instrumentos
processuais para tutelar eficientemente a ameaça aos direitos da
personalidade.
Sobre o tema, muito bem leciona Marinoni (2004, p. 82):
Uma Constituição que se baseia na ‘dignidade da pessoa humana’ (art. 1°, III) e garante a inviolabilidade dos
direitos da personalidade (art. 5°, X) e o direito de acesso à justiça diante de ‘ameaça a direito’ (art. 5°, XXXV)
exige a estruturação de uma tutela jurisdicional capaz
de garantir de forma adequada e efetiva a inviolabilidade dos direitos não patrimoniais. – O direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva – garantido pelo
art. 5°, XXXV, da CF – obviamente corresponde, no caso
de direito não patrimonial, ao direito a uma tutela capaz de impedir a violação do direito. A ação inibitória,
portanto, é absolutamente indispensável em um
ordenamento que se funda na ‘dignidade da pessoa
humana’ e que se empenha em realmente garantir – e
não apenas proclamar – a inviolabilidade dos direitos da
personalidade. – Isso quer dizer que, se a propriedade
pode ser protegida por meio de procedimentos especiais capazes de propiciar tutela preventiva, não há como
negar igual formato aos direitos da personalidade, sob
pena de desconsideração dos próprios valores constitucionais.

Nesse norte, depreende-se que os direitos da personalidade,
por não comportarem a tutela reparatória pelo equivalente
pecuniário senão quando impossível a tutela inibitória por já ter
ocorrido a lesão, são amparados, como explica Serrano Júnior (2008,
p. 291), por provimentos mandamentais e executivos, “efetivados
prontamente por meios de coerção indireta ou de sub-rogação, de
modo a conseguir, de forma rápida, a prevenção do ilícito”.
Nesse sentido, dizem também Marinoni e Arenhart (2007,
p. 205):
O processo de conhecimento, em sua forma clássica ou
em suas origens, não era dotado da técnica antecipatória
e desembocava apenas nas sentenças declaratória,
constitutiva e condenatória (tal como era concebida
antes da Lei 11.232/2005). Porém, para permitir uma
mais efetiva tutela dos direitos, o legislador incorporou
ao processo de conhecimento, no final de 1994, a técnica antecipatória (art. 273 do CPC) e as sentenças
mandamental e executiva (art. 461).
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A propósito, também é a lição de Porto (2000), que, comentando o art. 461 do Estatuto Processual, explica que essa norma, que
veio a ser introduzida no nosso ordenamento pela Lei 8.952/94,
tem como objetivo principal privilegiar a tutela jurisdicional específica das obrigações de fazer e de não fazer, rompendo com o
paradigma anterior, o qual privilegiava a resolução das obrigações em perdas e danos ou multas contratuais. Foi uma nova opção ideológica.
Portanto, quando se falava em medidas coercitivas para o
adimplemento de uma obrigação, pressupunha-se um anterior
processo de conhecimento, com ampla dilação probatória. Somente após essa fase, ao obter uma sentença não satisfativa, munido
desse título condenatório, poderia o vencedor dar início ao processo coercitivo de execução do julgado. Não se admitia, na antiga visão processual civil, a concessão de medidas antecipatórias
antes de decisão final de mérito, dizendo a “certeza jurídica” do
fato posto sob o crivo do Judiciário, sob pena de afronta ao contraditório.
Aliás, pertinente as palavras de Figueiredo Júnior (2001):
A doutrina processual civil clássica não admite execução
sem título – nulla executio sine títulus – exigindo assim
que o jurisdicionado obtenha por intermédio do processo de conhecimento uma sentença de mérito que haverá de revestir-se de liquidez, certeza e exigibilidade para,
em etapa seguinte, viabilizar-se a satisfação através da
execução. Assim, segundo essa concepção, o encontro
da ‘verdade’ está necessariamente condicionado à formação de todo o contraditório através da observância
sacramental seqüencial da ordem dos juízos privados
que não poderá jamais ser subvertida, donde decorre a
impossibilidade de concessão de medidas antecipatórias
que venham a alterar o estado de fato, satisfazendo
provisoriamente o autor.

Ocorre que, como lembram Arenhart e Marinoni (2007), com
o passar dos anos, e o surgimento de novos direitos, muitos deles
de cunho não patrimonial, “verificou-se que o tempo necessário à
ampla participação dos interessados era completamente incompatível com a adequada tutela dos direitos, que exigiam, cada vez
mais, uma resposta jurisdicional célere”. Lembram que inicialmente os operadores do Direito utilizavam-se da ação cautelar não só
como uma técnica de sumarização do processo de conhecimento
(tutela antecipatória), como também como instrumento para
viabilizar a tutela preventiva, ocupando o lugar da atual tutela
inibitória, sendo que hoje em dia, com os novos e fundamentais
institutos, que são a tutela antecipada e a tutela inibitória, o pro288
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cesso cautelar pode voltar a ocupar o lugar para o qual foi criado,
limitando-se a assegurar o resultado útil do processo de conhecimento e do processo de execução.
Daí a necessidade de inserção das sentenças mandamentais e
executivas no ordenamento jurídico brasileiro, que, aliadas à técnica da tutela antecipada do art. 273, vieram a atender essa demanda que já estava latente na doutrina.

2.3 Classificação do provimento judicial proferido na tutela
inibitória
O novo paradigma, introduzido pela Lei 8.952/94, trouxe
consigo de forma estreme de dúvidas as tutelas específicas dos
direitos, que culminam nas sentenças mandamentais e executivas (ou executivas lato sensu). Como aponta Serrano Júnior
(2008), haverá situações em que os provimentos declaratório,
constitutivo e condenatório não se mostrarão suficientes, devendo ser buscado os provimentos que interfiram no plano concreto, ordenando que se faça ou deixe de fazer algo, como o que
ocorre com a tutela inibitória para a prevenção de ilícito contra
os direitos da personalidade. Tal introdução mitigou a clássica
dicotomia entre processo de conhecimento e processo de execução, narrada anteriormente aqui, que pairava no Direito Processual Civil há tempos.
A sentença mandamental, na lição de Cintra, Dinamarco e
Grinover (2007), é aquela obtida num processo de conhecimento,
na qual se busca uma ordem do juízo para que a parte contrária
faça ou deixe de fazer algo, e poderá vir acompanhada, como explica Medina, de uma advertência de multa em caso de seu
descumprimento. Para Marinoni e Arenhart (2007), na sentença
mandamental, ao declarar o direito ao caso concreto, há uma ordem do juiz para que o réu faça ou deixe de fazer alguma coisa, o
coagindo, não necessitando de qualquer outra providência do autor
para isso. O seu escopo é convencer o réu a observar o direito.
Como alertam os últimos doutrinadores, alguém pode ainda confundir a sentença mandamental com a sentença condenatória, o
que não se justifica, porque:
a sentença condenatória parte do pressuposto de que o
juiz não pode interferir na esfera jurídica do indivíduo, e
assim ordenar para constrangê-lo a cumprir a sentença,
justamente pela razão de que foi originariamente elaborada à luz de valores que não admitiam esta atividade, quando se pensava na tutela de direitos que podiam
ser convertidos em pecúnia (MARINONI; ARENHART,
2007, p. 425).
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As executivas lato sensu são aquelas em que o Juiz, além de
ordenar algo, vai além e faz cumprir a sua própria ordem através
dos meios de execução direta adequados à tutela específica do direito a ser protegido, como, por exemplo, determinando a busca e
apreensão de um veículo. A exemplo das mandamentais, também
não necessitam de qualquer outra providência do autor para coagir o demandado ao cumprimento da obrigação, ou seja, essa
modalidade de sentença promove sua tutela independentemente
da instauração de um processo de execução do título judicial.
Quem muito bem conceitua essa decisão é Mafra (p. 8), que
diz:
A eficácia executiva lato sensu corresponde à possibilidade do juiz adotar, incidentalmente no processo
cognitivo, medidas materiais necessárias a obter o resultado prático que o cumprimento da obrigação geraria, independentemente da vontade e colaboração do
devedor. Não há condenação para execução. Há decisão
com execução. Na própria decisão, seja interlocutória
(antecipação de tutela) ou final (sentença de procedência), as medidas concedidas pelo juiz são, por si só, executivas: capazes de produzir os resultados práticos.

O autor lembra que, para o doutrinador gaúcho Ovídio
Baptista da Silva, a “execução, em tais casos, é imediatamente decretada na sentença, não dependendo de uma ação de execução
autônoma subseqüente” (MAFRA, p. 8). Recorda que várias são as
ações de natureza executiva lato sensu no nosso ordenamento jurídico, citando como exemplo as ações de despejo, reintegração
de posse, a ação reivindicatória e a ação de depósito.
O seu fundamento, na tutela inibitória, está no § 5° do art.
461 do Estatuto Processual, mais especificamente na expressão
de que o juiz poderá, inclusive de ofício, determinar as “medidas necessárias” para garantir o resultado prático da efetivação
da tutela específica, citando como exemplo “imposição de multa por tempo de atraso, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial”. Ou seja, nesta o
magistrado pode impor ao réu as “medidas necessárias” ao cumprimento da obrigação.
Com efeito, nas decisões mandamentais e nas executivas lato
sensu, existe um elemento comum a ambas. Tanto numa quanto
noutra, é eliminada a necessidade de propositura da ação de execução, ou cumprimento de sentença. Isso é advertido por Marinoni
(2004), que também alerta que o Código de Processo Civil, em
seus artigos 461 e 461-A, generalizou pelo processo civil a dispen-
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sa da ação de execução diante das sentenças relativas a não fazer,
fazer e entrega de coisa, em prestígio à tutela específica, antes
relegada a poucos procedimentos, a exemplo dos interditos
proibitórios e da adjudicação compulsória. Em contrapartida, lembra o professor que, enquanto na sentença mandamental não é
possível garantir a realização do direito independentemente da
vontade do réu, pois a multa apenas se limita coagi-lo a cumprir a
obrigação, na decisão executiva lato sensu, ela própria viabiliza a
realização do direito independentemente da vontade do demandado. À primeira dá-se o nome de execução indireta, e à segunda, execução direta.
Marinoni e Arenhart (2007) ainda classificam as sentenças em
satisfativas e não satisfativas. As primeiras são aquelas cujo provimento jurisdicional se exaure em si mesmo, como ocorre com as
sentenças declaratórias e as constitutivas, em que o autor da demanda não precisa mais mover o Poder Judiciário para ter a sua
pretensão satisfeita em plenitude. É o caso de uma ação onde pretende o requerente a declaração de inexistência de uma relação
jurídica. Com a sentença de procedência, estará declarada a
inexistência dessa relação. Já as não satisfativas são aquelas que,
com o provimento judicial de procedência, a satisfação da pretensão do requerente não estará completa, pois a ele incumbirá a tarefa de requerer o cumprimento do julgado, como ocorre nas sentenças condenatórias, em que, ao declarar o direito, o Julgador
condena o vencido a algo, que, pelo sistema processual, demandará uma ação do vencedor.
De todo o visto, o provimento judicial na tutela inibitória em
defesa de iminente violação dos direitos da personalidade não
pode ser meramente declaratório, nem constitutivo, nem
condenatório, pois nesses casos o provimento seria inócuo, não
incidindo energicamente no plano dos fatos inibindo a violação
dos direitos da personalidade. Será mandamental, pois o Juiz, caso
procedente ou através de concessão do pedido liminar, ordenará
o réu que se abstenha de praticar algo ou que tome alguma medida para prevenir o ilícito, podendo vir a decisão acompanhada
de uma advertência que será a multa coercitiva. Poderá também
ser executiva lato sensu quando o juiz determinar medidas necessárias para o cumprimento da decisão, como, por exemplo, determinando a busca e apreensão de materiais impressos capazes de
ofender os direitos da personalidade do autor da demanda. Em
ambos os casos, desnecessário será um novo processo de execução
para o cumprimento da decisão, pois as sentenças mandamentais
e executivas lato sensu se efetivam imediatamente com o comando da decisão.
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3 Da proteção dos direitos da personalidade pela tutela
inibitória
O Estado, como dito, detém o monopólio de jurisdição. Também como já salientado alhures, dentro de uma sociedade evoluída, o homem cede parte de sua liberdade ao Estado para que
este tenha o poder de solucionar os conflitos de interesses que
surgem dentro de seu âmbito. Veda, por outro lado, salvo raras
exceções, o uso da autotutela, que consiste no uso arbitrário da
força e dos meios para fazer prevalecer a vontade própria sobre
a vontade alheia, seja essa força física ou econômica. Por isso,
quando alguém tem a sua pretensão resistida, deverá ir até o
Estado para pedir-lhe a aplicação do Direito ao caso em concreto. Para isso se valerá do processo. Porque o Estado tomou para
si o monopólio da jurisdição, proibindo a autotutela, em cada
demanda posta sob o crivo do Judiciário, haverá um dever de se
extrair do processo o máximo possível de proteção ao direito
material violado ou na iminência de ser lesado.
Nessa linha, ensina Serrano Júnior (2008, p. 276):
há, assim, um dever de implementar pela via do processo civil a máxima proteção possível aos direitos fundamentais. Ao enfrentar uma situação concreta, deve
se extrair do ordenamento jurídico todas as suas possibilidades de outorga de proteção aos direitos.

Para ele, os direitos devem ser adequadamente protegidos:
às situações concretas apresentadas à apreciação do
Poder Judiciário devem corresponder formas de tutelas idôneas a assegurar a realização dos direitos
delas emergentes (SERRANO JÚNIOR, 2008, p. 276).

Tutela significa amparo, proteção, e, quando proferida pelo
Estado, recebe o nome de tutela jurisdicional, como é conceituada por Dinamarco (1987).
Diante de agressões aos direitos não patrimoniais, aí inclusos
os direitos da personalidade, não se pode esperar por uma apuração que somente sobrevenha após o dano, pois o ordenamento
jurídico brasileiro se fundamenta, atualmente, na dignidade da
pessoa humana, nos termos do artigo 1°, inciso III da Constituição
Federal de 1988, e, por isso, se obrigou a fornecer instrumento
hábeis, até então indisponíveis, a preservar os direitos da personalidade antes de que a sua lesão viesse a ocorrer. Longe dos direitos
patrimoniais, os direitos da personalidade não são indenes com o
pagamento de quantia pecuária. Essa indenização em moeda cor-
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rente apenas se presta a atenuar a lesão a esses direitos. Por isso a
relevância da matéria. Como aponta Rocha (1996, p. 39-58):
as Constituições, como as normas de direito internacional relativas aos direitos fundamentais, enfatizam,
na atualidade, a necessidade de se terem resguardados tais direitos no plano mesmo da ameaça. A prevenção é o melhor cuidado a se tomar, juridicamente,
em casos de direitos fundamentais. Quanto mais eficientes forem os sistemas em dotarem os indivíduos
e as instituições de instrumentos acautelatórios a fim
de que ameaças sejam sustadas ou desfeitas antes
mesmo da prática prejudicial aos direitos, tanto melhor atendidos estarão os objetivos dos ordenamentos
jurídicos. A Constituição da República brasileira aperfeiçoou a qualidade dos instrumentos garantidores
daqueles direitos ao estabelecer no art. 5°, inciso XXXV,
que “a lei não poderá excluir da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direitos.

Sobre a ineficácia da tutela ressarcitória para a proteção dos
direitos da personalidade, ensina Tepedino (2002):
mostra-se insuficiente qualquer construção doutrinária que, tipificando vários direitos da personalidade
ou cogitando de um único direito geral da personalidade, acaba por limitar a proteção da pessoa à atribuição de poder para salvaguarda meramente
ressarcitória, seguindo a lógica dos direitos
patrimoniais. Critica-se, nesta direção, a elaboração
corrente, que concebe a proteção da personalidade
aos moldes (ou sob o paradigma) do direito da propriedade.

A nossa legislação não se descuidou do assunto. A Constituição Federal estabelece que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser excluída da apreciação pelo Poder Judiciário.
Afirma que a dignidade da pessoa humana é um dos Fundamentos da República. Também adverte que a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, que, se
essa regra não for observada, poderá acarretar a obrigação de
indenizar o dano, ainda que exclusivamente moral, decorrente
de sua violação.
A ação inibitória está delineada no art. 461 e seus parágrafos,
com a redação dada pela Lei n° 8.952/94, que disseminou então a
tutela específica por todo processo civil e assim dispõe:
Art. 461 - Na ação que tenha por objeto o cumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a
tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedi-
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do, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 1° A obrigação somente se converterá em perdas e
danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela
específica ou a obtenção do resultado prático correspondente. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 2° A indenização por perdas e danos dar-se-á sem
prejuízo da multa (art. 287). (Incluído pela Lei nº 8.952,
de 13.12.1994)
§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e
havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente
ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. (Incluído pela
Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 4° O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior
ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou
compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito. (Incluído pela
Lei nº 8.952, de 13.12.1994)
§ 5° Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o
juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por
tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de
pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição
de força policial. (Redação dada pela Lei nº 10.444, de
7.5.2002)
§ 6° O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a
periodicidade da multa, caso verifique que se tornou
insuficiente ou excessiva. (Incluído pela Lei nº 10.444,
de 7.5.2002)

Explica Jorge (2004) que os termos contidos no caput do
artigo 461 do Código de Processo Civil “tutela específica” e “resultado prático equivalente” visam ao resultado específico e não
deixam de ser, tanto um quanto o outro, tutela específica. Mas
explica que a expressão “tutela específica” é a busca do resultado final pretendido, através do cumprimento do dever pelo próprio réu, já “resultado prático equivalente” é a busca do resultado específico mediante meios substitutivos da conduta do demandado. Relegou o artigo 461 o ressarcimento em pecúnia pelos
danos advindos pelo não cumprimento do dever à exceção, nos
termos do parágrafo primeiro do artigo 461.
A tutela inibitória culmina com provimento mandamental
determinando um fazer ou não fazer ao réu, ou executiva lato
sensu, a depender da pretensão ventilada em juízo. É uma ação
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sincrética, que desafia a dicotomia processual entre fase cognitiva
e fase executiva, sendo que essa opção legislativa laborou em
favor dos princípios constitucionais da efetividade processual e
da dignidade da pessoa humana. Com efeito, a sua procedência
poderá tanto determinar ao réu que se abstenha de praticar um
ato, portanto sentença mandamental, podendo acompanhar essa
decisão a fixação de multa para o seu descumprimento, em valor
se atribuído pelo juiz, quanto culminar num provimento final
executivo lato sensu, pois o Direito autoriza ao juiz no mesmo
processo determinar medidas executivas que garantam a
efetividade do provimento, tais como a busca e apreensão de
computadores com fotos que denigram a imagem do requerente, ou de obras cuja divulgação do teor não tenha sido autorizada pelo autor da demanda. Daí se infere a atual harmonia
entre o direito processual civil e a Constituição Federal de 1988,
por obra da recente fase de mutação pela qual passou o Código
de Processo Civil brasileiro com as já mencionadas alterações
legislativas.
O ordenamento jurídico brasileiro, com o advento da Constituição Federal de 1988, trouxe para o seu centro a dignidade
da pessoa humana, ao dizer que esta é um dos fundamentos da
nossa República. Por isso, houve a necessidade de se elaborar,
no plano processual civil, ferramentas eficazes capazes de inibir
a violação dos direitos da personalidade, pois, como advertem
Marinoni e Arenhart (2007), dentro da sociedade contemporânea se multiplicam os exemplos de direitos que não podem ser
adequadamente tutelados pela velha fórmula do equivalente
pecuniário. Haverá ocasiões em que aguardar um provimento
jurisdicional final acarretará uma prestação falha, pois ineficaz.
Não haveria cumprido a sua função o Direito. Atento a isso, o
legislador de 1994 trouxe para o processo civil também a tutela
específica e sua liminar já prevista no Código de Defesa do Consumidor, de 1990, e na Lei da Ação Civil Pública, de 1985. Com
isso aportou no Estatuto Processual eficiente instrumento de tutela dos direitos da personalidade, em prestígio à dignidade humana, fundamento do Estado brasileiro.
Nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos dos §§ 3° e 4° do art.
461 do Diploma Processual, o Juiz poderá, sendo relevante o
fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, conceder a tutela específica
liminarmente, impondo multa diária aos réus em caso de
descumprimento da medida de urgência. Portanto, presentes os
requisitos, poderá o Juiz liminarmente ordenar medidas urgen-
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tes no início da marcha processual, impondo inclusive multa coercitiva para inibir o ilícito.
Nery Júnior e Nery (2007) explicam que a expressão “relevante fundamento da demanda” significa a mera probabilidade do direito do autor, que, somada ao perigo de ineficácia por
causa da demora da prestação jurisdicional final do processo,
autoriza a antecipação da tutela de mérito. Lembram que esses
requisitos são menos rígidos do que a tutela antecipada do art.
273 do Código de Processo Civil, que exige três requisitos: a prova inequívoca do direito do demandante naquele momento de
cognição sumária; o convencimento do juiz acerca da verossimilhança da alegação; o periculum in mora ou o abuso do direito
de defesa.
As liminares se justificam, pois aguardar o provimento
jurisdicional final poderá ser inócuo, vez que a tutela inibitória
se volta justamente para a prevenção da violação dos direitos
da personalidade.
Esse provimento liminar será mandamental ou executivo lato
sensu. Na primeira hipótese, mandando que o requerido se abstenha de praticar uma ação, podendo vir acompanhado de multa coercitiva. No segundo caso, com a aplicação dos meios de
execução direta adequados à tutela específica do direito a ser
protegido para fazer cumprir a ordem do juízo, como, por exemplo, determinando a busca e apreensão de um computador em
que haja imagens que possam denegrir a imagem do requerente. Pode também ser mandamental e executivo lato sensu, quando
combinarem ambos na decisão.

3.1 Análise jurisprudencial
O Tribunal Regional Federal da 1ª Região teve a oportunidade de julgar, em 31 de maio de 2012, recurso de apelação em
uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal, Apelação n. 2007.33.00.018492-3/BA, em que se pretendia,
em síntese, impedir a divulgação, pela rede mundial de computadores, internet, de conteúdo vinculado a jogos de azar e jogo do
bicho. Na espécie, a sentença de piso havia extinguido o processo
sem julgamento de mérito, indeferindo a inicial. Ao analisar o
pleito recursal, a corte de justiça regional, além de anular a sentença, também deferiu a antecipação de tutela pretendida pelo
parquet, para o fim de determinar a imediata retirada e suspensão definitiva, da rede mundial de computadores, do site http://
www.paratodos-ba.com.br, abstendo-se os promovidos de veicular, ou permitir que veiculem, conteúdo relacionado à prática de
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jogos de azar e jogo do bicho, pela internet, sob qualquer denominação ou domínio, cientificando a parte recorrida de que o
descumprimento da decisão mandamental acarretaria multa de
R$ 10.000,00 por dia.
Entendeu o órgão julgador que estavam presentes na espécie os pressupostos para o deferimento da tutela inibitória, prevenindo a perpetuação de prática contrária ao ordenamento jurídico.
O Superior Tribunal de Justiça, em 11 de fevereiro de 2014,
julgou o Recurso Especial nº 1.419.421 – GO, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão. Nos autos, controvertia-se a aplicação das
medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei nº 11.340/2006,
denominada Lei Maria da Penha, quando o pedido fosse
desvinculado de qualquer procedimento criminal.
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica
e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o
juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas
protetivas de urgência, entre outras:
I - suspensão da posse ou restrição do porte de armas,
com comunicação ao órgão competente, nos termos
da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
III - proibição de determinadas condutas, entre as
quais:
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância
entre estes e o agressor;
b) contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
c) freqüentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
IV - restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento
multidisciplinar ou serviço similar;
V - prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem
a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser
comunicada ao Ministério Público.
§ 2º Na hipótese de aplicação do inciso I, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput
e incisos do art. 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, o juiz comunicará ao respectivo órgão,
corporação ou instituição as medidas protetivas de
urgência concedidas e determinará a restrição do
porte de armas, ficando o superior imediato do
agressor responsável pelo cumprimento da determiRevista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15
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nação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou de desobediência, conforme o caso.
§ 3º Para garantir a efetividade das medidas protetivas
de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer momento, auxílio da força policial.
§ 4º Aplica-se às hipóteses previstas neste artigo, no
que couber, o disposto no caput e nos §§ 5º e 6º do art.
461 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de
Processo Civil).

A sentença de primeiro grau afastou-as sob o argumento de
que tais medidas pressupõem a existência de feito criminal. Em
grau recursal, houve a reforma pelo Tribunal de Justiça, que deu
provimento à apelação cível interposta pela autora. No recurso
especial, a Corte Superior assentou que a Lei Maria da Penha permite a incidência do artigo 461, § 5º do Código de Processo Civil.
Decidiu que a demanda proposta tem características de obrigação de não fazer, consistente na obrigação de que o réu se abstenha de praticar formas de violência doméstica, e que, para a consecução dessa tutela inibitória, o juiz pode fazer uso do instrumento previsto no artigo 461, § 5º do Estatuto Processual Civil,
independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.
Dessas decisões é observável que o ordenamento jurídico oferece aos operadores do Direito o instrumento para coibir ou fazer cessar danos aos direitos da personalidade. Dá indicativo, também, de
que se prefere a tutela inibitória à reparação em pecúnia quando o
que se discute não é mensurável economicamente. Isso se destaca
por uma prestação jurisdicional célere e mais eficaz, entregando ao
postulante o próprio bem da vida perseguido. Aliás, outra postura
do Estado não poderia ser esperada, eis que ao tomar para si o monopólio da jurisdição, proibindo a autotutela, salvo em raríssimas
hipóteses, se comprometeu também em entregar ao seu
jurisdicionado uma eficiente prestação jurisdicional, incompatível com
o ideal pretérito da tutela ressarcitória para a proteção de direitos
eminentemente patrimoniais.

4 O projeto do novo Código de Processo Civil brasileiro e o
tratamento dado à tutela inibitória
O novo Código de Processo Civil, aprovado pelo Congresso
Nacional, seguiu para sanção presidencial, observando o trâmite
legislativo.1
1

http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2015/02/24/texto-do-novocpc-aprovado-pelo-congresso-vai-a-sancao
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O diploma normativo não se distanciou da redação do Código de 1973. O novo estatuto processual, em seus artigos 497, 499 e
500, dispõe:
Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de
fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente.
Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica
destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de
culpa ou dolo.
Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a
tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado
prático equivalente.
Art. 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á
sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação.

A tutela liminar também foi mantida, consoante a redação
dos artigos 300 e 301, que tratam da denominada tutela de urgência, a qual engloba tanto a tutela antecipada quanto a tutela
cautelar:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar
pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para
asseguração do direito.

Nesse sentido, percebe-se que o novo estatuto de processo
manteve o mesmo cuidado dispensado pelo Código de 1973, com
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suas posteriores alterações apontadas alhures, à tutela inibitória
na prevenção do ilícito. O prestígio é pela prevenção, em detrimento da reparação.

Conclusão
No que concerne ao instrumento de tutela dos direitos da
personalidade previsto no artigo 461 do atual Código de Processo Civil, com regras mantidas no projeto do novo Estatuto
Processual, foram observados os seguintes resultados: os direitos
da personalidade não estão previstos taxativamente no direito
positivo brasileiro, pois a Constituição Federal prevê a cláusula
geral de tutela da personalidade, que pode ser encontrada no
princípio fundamental da República Federativa do Brasil da dignidade humana. Os direitos da personalidade, consoante a visão jusnaturalista, são direitos naturais, anteriores ao próprio
Estado, cabendo à lei apenas reconhecê-los e protegê-los. Podem ser definidos como as características ínsitas ao próprio homem.
Diante da proibição da autotutela pelo Direito, e pela atribuição ao Estado do poder de resolver os conflitos de seus
jurisdicionados, o ordenamento jurídico tem o dever de oferecer-lhes uma tutela eficaz e correspondente à realização da ação
privada que lhes foi proibida.
Havia uma total incompatibilidade do processo civil com a
proteção aos direitos da personalidade, uma vez que o Código
Processual não autorizava medidas antecipatórias e a tutela específica até o final do século XX, conformando-se com a reparação em pecúnia do dano, calcado numa ideologia eminentemente patrimonialista do Código Civil de 1916 e fulcrado nos
ideais do Estado liberal, onde ninguém poderia ser compelido,
contra a sua vontade, a adotar qualquer tipo de comportamento pessoal.
Esse paradigma se mostrou inoperante diante do fortalecimento dos direitos da personalidade no ordenamento jurídico,
principalmente após a promulgação da Constituição Federal de
1988. Diversas reformas legislativas vieram ocorrendo no final
do século XX, privilegiando a tutela específica dos direitos em
detrimento das perdas e danos, como o caso da Lei da Ação Civil
Pública, de 1985, e do Código de Defesa do Consumidor, de
1990. No processo civil, seu ápice ocorreu com Lei n° 8.952/94,
que deu nova redação ao artigo 273, promovendo a tutela antecipada, assim como aos artigos 461 e 461-A, que disseminaram
no Processo Civil, estreme de dúvidas, as tutelas específicas dos
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direitos, antes relegadas a poucos procedimentos específicos,
como os interditos proibitórios e a adjudicação compulsória.
Essa política legislativa veio a responder às exigências da
efetividade do processo e a contornar a crise que o processo de
conhecimento condenatório vinha sofrendo naquele período.
O sincretismo processual é o princípio atual do processo civil
brasileiro e vem ganhando forças desde a década de 90, diante da
propagação da tutela específica e suas decisões mandamentais e
executivas lato sensu. Essa construção de uma tutela jurisdicional
capaz de tornar invioláveis os direitos não patrimoniais se conjuga
em absoluta harmonia com o fundamento da dignidade da pessoa
humana, a garantia da inviolabilidade dos direitos da personalidade e o direito de acesso à justiça diante de “ameaça a direito”,
contidos na Constituição Federal da República.
A tutela inibitória busca a tutela específica e pode dar ensejo
a uma decisão mandamental, ordenando ao réu um fazer ou não
fazer, ou executiva lato sensu, a depender da pretensão ventilada
em juízo. É uma ação sincrética, em prestígio dos princípios constitucionais da efetividade processual e da dignidade da pessoa humana. Por isso desafia a velha dicotomia entre processo cognitivo e
fase executiva. A sua procedência poderá levar à imposição de multa
para coagir o réu a observar o provimento judicial, o que
corresponde à execução indireta do julgado, ou poderá determinar medidas executivas lato sensu em que o juiz, além de julgar,
faz cumprir de ofício a sua decisão, correspondendo à execução
direta, como, por exemplo, a busca e apreensão de fotos do autor
que possam causar-lhe danos aos direitos da personalidade. Seu
rito também comporta liminares, que, a exemplo da sentença, também poderão se revestir de caráter mandamental ou executivo lato
sensu.
O novo estatuto de processo foi aprovado pelo Congresso
Nacional e foi enviado para sanção presidencial, observando o
natural trâmite legislativo. Esse diploma processual manteve o mesmo cuidado dispensado pelo Código de 1973, com suas posteriores alterações apontadas alhures, à tutela inibitória na prevenção
do ilícito. O prestígio é pela prevenção, em detrimento da reparação.
Esses são os atuais contornos da proteção aos direitos da personalidade no direito civil e processual civil brasileiro, e, ao que
parece, é uma tendência irretroativa do Direito o sincretismo processual e o prestígio da tutela específica, relegando a um segundo
plano a tutela ressarcitória do dano.
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RESUMO
Este trabalho é fruto da constatação da relação entre as
diversas abordagens da realidade, a partir da economia, do
direito, da filosofia e da psicologia, sobre a compreensão dos
limites do direito na proteção do consumidor à propaganda que
estimula o consumismo da compra por impulso. Originou-se da
ideia de aprofundar a compreensão dessa questão, buscando
entender como a economia, na análise do sistema capitalista, a
filosofia, em sua tentativa de compreensão de realidade e da
condição humana, e a psicanálise, buscando compreender o
comportamento humano, podem explicar os limites do direito
na proteção do consumidor à propaganda nos meios de
comunicação que, ao estimular o consumismo, por um lado,
provoca sofrimento psíquico e interfere na liberdade psicológica
do homem e, por outro, promove a venda de bens e serviços,
propiciando desenvolvimento econômico no mercado. Quanto
à questão do limite do direito na proteção do consumidor,
aborda-se a relação entre consumo e princípios constitucionais
contraditórios, demonstrando-se uma relação entre Liberdade
de Expressão, Propaganda e formação de desejo no Consumidor,
a partir de uma abordagem psicanalítica e filosófica
existencialista.
Palavras-chave: Consumismo. Sofrimento psíquico.
Liberdade de expressão. Propaganda.
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ABSTRACT
This work is the result of finding the relationship between
the various approaches to reality, from economics, law,
philosophy, psychology on the right understanding of the limits
on consumer protection to advertising that encourages
consumerism purchase per pulse. It originated the idea of
deepening the understanding of this issue, seeking to
understand how the economy, the analysis of the capitalist
system, philosophy, in his attempt to understand reality and
the human condition, psychoanalysis trying to understand
human behavior may explain the limits of law in the advertising
consumer protection in the media that by stimulating
consumerism, on the one hand, causes psychological distress
and interferes with the psychological freedom of man, on the
other, promotes sales of products and services, providing
economic development in the market. On the question of the
maximum duty on consumer protection, addresses the
relationship between consumption and contradictory
constitutional principles, demonstrating a relationship between
Freedom of Expression, Advertising and desire consumer, from
a psychoanalytical and philosophical approach existentialist.
Keywords: Consumerism. Psychological distress. Freedom
of expression. Advertising.

Introdução
Procura-se, após mostrar a importância de interdisciplinaridade no direito do consumidor, destacar, inicialmente, o
contexto em que ocorre a compra por impulso, a partir do relato
sobre a história do fato social do consumo e da origem e finalidade do consumismo como motor da economia, assim como as
estratégias da obsolescência programada e da publicidade para
promover a compra sem necessidade do consumidor. Posteriormente, levanta-se a questão da relação entre propaganda, compra por impulso e liberdade, analisando o consumo pelas perspectivas da economia (da propaganda pelo fornecedor) e do
consumidor, evidenciando a ausência de dispositivos no Código
de Defesa do Consumidor para regular a publicidade do fornecedor.
Aborda-se a dinâmica do consumismo provocado pela propaganda e como o direito protege o consumidor, não atingindo a proteção ao consumismo, que é mais uma questão psíquica, avaliando a aplicação das leis e princípios constitucionais que
regem o tema, o que envolve um estudo multicausal do fenômeno, que implica uma análise interdisciplinar desse fato social.
306
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O ponto de partida dessa reflexão deve coincidir com a identificação do surgimento do consumismo como fato social, analisando-se, contextualmente, o lugar e o tempo em que ocorreram suas práticas.
Afinal, o direito regula a vida em sociedade, tornando jurídicos fatos sociais de maior importância, como é o caso do consumo e da publicidade. Há leis que regem comportamentos tanto para proteger o consumidor quanto para regular a atividade
econômica.
No entanto, observa-se que, diariamente, o cidadão recebe
comandos subliminarmente para comprar e comprar e comprar,
como um ideal de felicidade.
Tais mensagens, afinal, interferem na liberdade individual?
Devem ser contidas ou diminuídas para proteger o cidadão?
Como funcionam essas mensagens no nível psicológico?
O objeto deste artigo, à luz dessas perguntas levantadas,
envolve indagações de vários ramos do saber humano, da economia, da filosofia, do direito e da psicologia, visando possibilitar uma crítica do Direito, apontando seus limites, de forma que
o comprador/consumidor saiba o que está fazendo ao comprar
por impulso e quais as forças em termos de processo psíquico
que estão atuando, sua origem, mecanismos e consequências,
de forma a evitar esse comportamento prejudicial.
Objetiva, portanto, o presente texto propiciar ao leitor uma
compreensão do consumismo e dos limites do direito na
regulação desse fato social que, além de jurídico, é econômico e
psicológico.
Para tanto é destacado que o ato de consumo é provocado
pela publicidade que ilude com a promessa de que o objeto de
consumo ofertado no mercado pelo anunciante preencherá a
falta e desamparo do sujeito, próprios da condição humana.
Finalmente, mostra a importância deste estudo, ao identificar os mecanismos no nível psíquico utilizados pela propaganda
para o estímulo do desejo nos consumidores, segundo a psicanálise e a filosofia existencialista, concluindo-se que o sofrimento psíquico provocado pela publicidade nos meios de comunicação, visando a um consumo para preencher um vazio existencial, promove o lucro e o desenvolvimento da economia.

1 Da importância da interdisciplinaridade no direito do
consumidor
A importância de uma pesquisa interdisciplinar deve-se ao
fato de estimular a união e integração de outras disciplinas, pro-
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movendo novos conhecimentos não gerados caso determinado
fato social fosse analisado apenas pela ótica de uma disciplina –
neste caso, pelo Direito.
A interdisciplinaridade é própria do fenômeno jurídico e
do Direito, pois decorre da intersecção de outros ramos científicos, para investigar o fenômeno ora relatado, ou seja, do
consumismo provocado pela liberdade de expressão da propaganda, sem nenhuma limitação à luz da economia, filosofia e
psicologia.
Afinal, a interdisciplinaridade no Direito decorre da necessidade da utilização de diversos critérios a serem empregados na
subsunção das normas e solução de conflitos, utilizando elementos
externos à ciência do direito que se refletem no sistema jurídico.
A análise, objeto deste artigo, necessita, portanto, ser realizada à luz das disciplinas citadas, ou seja, na relação entre o
comportamento do consumidor regulado pelo direito e a economia, filosofia e psicologia, buscando, assim, a compreensão
de suas ações, estudada pela Psicologia, na formação do desejo
do consumidor, por exemplo. A junção de ciências promove o
estudo de um caso típico que ocorre no nosso dia a dia, na nossa economia, que é o ato de consumo, no nosso direito e principalmente na área financeira das famílias expostas a uma propaganda que estimula o consumismo.
Com isso, procura-se uma mudança na teoria do direito, sem
as simplificações e reducionismos próprios da teoria pura kelsiana,
mas sim aceitando a complexidade que compõe a realidade, conforme as seguintes lições de Morin (2007, p. 13-14):
Por isso o conhecimento necessita ordenar os fenômenos rechaçando a desordem, afastar o incerto, isto é,
selecionar os elementos da ordem e da certeza, precisar, clarificar, distinguir, hierarquizar... Mas tais operações, necessárias à inteligibilidade, correm o risco de
provocar a cegueira, se elas eliminam os outros aspectos do complexus; e, efetivamente, eu o indiquei, elas
nos deixaram cegos.

De acordo com Severino (2008, p. 43) “a interdisciplinaridade
constitui o processo que deve levar do múltiplo ao uno”, daí a
sua importância para o Direito do Consumidor, que, na
concretização dos direitos de sua proteção (art. 5°, XXXII e art.
170, V (CF/88) e da dignidade humana (art. 1°, III, CF/88), necessita utilizar um discurso mais aberto, através de outros saberes,
no presente caso, pelas disciplinas já indicadas.
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2 O consumo como fato social juridicizado pelo direito
numa relação jurídica e protegido pelo Código de Defesa
do Consumidor
O consumo é um fato social próprio da existência humana
na satisfação de suas necessidades, através do qual os cidadãos
consumidores adquirem bens ou serviços oferecidos no mercado, quando estão realmente precisando destes.
Por outro lado, no consumismo, não ocorre a real necessidade do bem ou serviço, ou seja, o consumidor, indiscriminadamente, adquire do fornecedor esses objetos sem a necessidade
deles. Tal fato é próprio das sociedades capitalistas, em que a
compra é estimulada pela publicidade em rádios, televisões, jornais, revistas e outros meios de comunicação. Nesse caso, o consumidor acredita que a aquisição de determinados bens e serviços, direcionados pela publicidade, proporcionará a ele bemestar.
O consumo (e não o consumismo como exacerbação daquele),
como fato social, foi juridicizado por norma jurídica, visando à proteção do consumidor, tendo o movimento consumerista, como hoje
é conhecido, historicamente, surgido dos movimentos sociais dos trabalhadores, decorrentes da Revolução Industrial, conforme as seguintes lições de Filomeno (apud GRINOVER, 1990, p. 55):
[...], que o chamado movimento consumerista, tal qual
nós conhecemos hoje, nasceu e se desenvolveu a partir
da segunda metade do século XIX, nos Estados Unidos,
ao mesmo tempo em que os movimentos sindicalistas
lutavam por melhores condições de trabalho.

O homem, ao viver em sociedade, estabeleceu, através do
Direito, normas visando regular o comportamento individual para
as relações de convivência entre todos os seus membros. Tanto
assim que Reale (2006, p. 62) define o direito como sendo “a
ordenação das relações de convivência”. No entanto, nem toda
relação de convivência social é ordenada pelo direito, apenas
os fatos sociais relevantes que são juridicizados, através de uma
norma jurídica que estabelece o relacionamento entre as partes
e, destarte, uma relação jurídica formada pelas partes (sujeito
ativo e passivo), objeto e vínculo.
In casu, o consumo como fato social é também um fato regulado pelo direito, através do Código de Defesa do Consumidor,
que estabelece em seu artigo 2º como um dos sujeitos dessa relação o consumidor, que é aquele que adquire ou utiliza produto
ou serviço (objeto da relação jurídica) como destinatário final.
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Silva (2010, p. 417) assim define consumidor:
designa a pessoa que consome uma coisa, no sentido
do Direito Fiscal, possui o vocábulo significativo próprio; entende-se como consumidor toda pessoa que
adquire mercadoria de um comerciante, para seu uso
ou consumo, sem intenção de revendê-la. Desse
modo, toda pessoa que adquire mercadorias, seja
de que natureza forem, como particular, e para uso
doméstico ou mesmo profissional, sem intuito de
revenda, considera-se consumidor. E o ato, que pratica, diz-se um ato de consumo, pois consumo não
compreende simplesmente o gasto ou destruição da
mercadoria, pelo seu uso, mas o aproveitamento de
sua utilidade, o que se pode repetir sem alterá-la
em sua substância.

Ou seja, o consumidor adquire uma mercadoria para seu
uso, e isso pressupõe uma necessidade a ser satisfeita pelo cidadão, que, conforme as lições de Nunes (2000, p. 106), é a parte
fraca da relação jurídica de consumo, senão vejamos:
[...] o consumidor é a parte fraca da relação jurídica
de consumo. Essa fraqueza, essa fragilidade, é real,
concreta, e decorre de dois aspectos: um de ordem
técnica e outro de cunho econômico. O primeiro está
ligado aos meios de produção, cujo conhecimento é
monopólio do fornecedor. E quando se fala em meios
de produção não se está apenas referindo aos aspectos técnicos e administrativos para a fabricação de
produtos e prestação de serviços que o fornecedor
detém, mas também ao elemento fundamental da
decisão: é o fornecedor que escolhe o que, quando e
de que maneira produzir, de sorte que o consumidor
está à mercê daquilo que é produzido.

Logo, o consumidor, nos termos da lição acima, é a parte
fraca, pois está à mercê daquilo que é produzido pelos fornecedores que definem o que, quando e de que maneira produzir
os bens e produtos. Se o consumidor é a parte fraca, o fornecedor, que é a outra parte da relação jurídica de consumo e determina o que, quando e de que maneira serão produzidos os bens
e produtos, encontra-se definido no artigo 3º do CDC.
Destarte, estabelecidas pelo CDC as partes da relação jurídica
(consumidor - art. 2º e fornecedor - art. 3º) e seu objeto (produto e
serviço - § 1º do art. 3º), para entender o fenômeno do consumismo
e as limitações do mencionado Código, ora abordado, será necessário entender o comportamento do fornecedor, que visa estimular o consumismo, no comportamento do consumidor para a com-
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pra sem necessidade, visando suprir um vazio existencial. Restam,
portanto, as seguintes indagações:
O que é consumismo, quando e onde surgiu?
Se o fornecedor, na relação jurídica de consumo, determina o
que, quando e de que maneira serão produzidos os bens, como
estimulará o consumismo do cidadão para suprir seu vazio existencial?
Quais meios o fornecedor utilizará para que o consumidor
adquira a mercadoria produzida sem a real necessidade?
Quais as limitações do Direito e do Código de Defesa do
Consumidor na defesa do cidadão consumidor?
Onde ocorre a relação jurídica de consumo e qual relação
entre a liberdade econômica do fornecedor e a liberdade psicológica e jurídica do consumidor?
Tais indagações envolvem vários fatores e para respondêlas é necessário entender, inicialmente, o comportamento do fornecedor para promover o consumismo, através da utilização da
propaganda nos meios de comunicação que compromete a liberdade psicológica do consumidor, não tendo o CDC dispositivos que impeçam essa ação, como a seguir demonstrado.

3 História do consumo e do consumismo e indústria
cultural. Contextualização da compra por impulso no
lugar onde ocorre a relação jurídica de consumo
A reflexão deste artigo tem como objeto a dinâmica do
consumismo, provocado pelo comportamento do fornecedor, que
determina o que, quando e como produzir.
Resta agora, para entender o consumismo, determinar o lugar onde ocorre a relação jurídica de consumo e quando começou a ocorrer mencionado fenômeno, seu ambiente econômico
e jurídico, visando entender suas diferentes causas e os comportamentos do fornecedor na sua liberdade econômica e do consumidor em sua liberdade psicológica.
O consumo como hoje conhecido, historicamente, remonta
à Revolução Industrial, em que, numa economia capitalista, os
donos dos meios de produção passaram a produzir mercadorias
em grande quantidade, devido ao uso das máquinas antes
inexistentes, e tinham que vendê-las aos consumidores. Tal movimento será chamado de Indústria Cultural, movimento que,
baseado na propaganda, principalmente televisiva, estimulará
o consumo no sistema capitalista.
O lugar em que ocorre esse consumismo é numa sociedade
que adota o modo de produção capitalista, cuja Lei Maior, de
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um lado, protege a atividade da livre iniciativa do fornecedor
(art. 1º, IV e caput do art. 170), parte da relação jurídica de consumo que objetiva o lucro, na venda de suas mercadorias e, do
outro, protege o consumidor através do CDC.
Logo, nesse ambiente econômico há conflito entre as partes
da relação, pois o comportamento do fornecedor, no exercício
de sua liberdade econômica, será maximizar seus lucros, estimulando as vendas dos seus produtos e serviços aos consumidores e
interferindo em sua liberdade psicológica, pois estes deveriam
APENAS consumir para satisfazer suas reais necessidades, mas
sujeitam-se aos apelos publicitários do consumismo.
O consumismo, que ocorre no sistema capitalista, iniciou-se,
segundo estudiosos, a partir de 1920 e após a Segunda Guerra
Mundial com a criação da obsolescência programada, visando
evitar o declínio da economia americana.
Logo, tem-se a seguinte dinâmica do sistema capitalista: de
um lado, os produtores, que, exercendo atividade econômica,
ofertavam um excedente de bens e serviços, e de outro, os consumidores, que não tinham necessidade desses bens.
O consumismo, como fenômeno de massa, foi um desdobramento dessa situação, em que as pessoas passaram a adquirir
produtos no mercado, sem necessidade, pois havia uma produção excedente ofertada que deveria ser consumida. Os fornecedores, para promover o consumo das mercadorias produzidas,
passaram a utilizar, entre outras, as seguintes estratégias:
a) a obsolescência programada, visando ao descarte mais
rápido dos produtos vendidos;
b) a utilização da propaganda, como ferramenta para induzir o comportamento dos consumidores em adquirir produtos
sem necessidade e produzir felicidade.

3.1 Da obsolescência programada
Em 1925, citada estratégia, por exemplo, foi utilizada pelos
fabricantes de lâmpadas, que fizeram um acordo em Gênova para
reduzir a vida útil desse produto, e tal prática continuou a ser
utilizada após a Segunda Guerra Mundial, visando evitar o
declínio da economia americana.
De acordo com Stevens (apud LEONARD, 2011, p. 174), a
obsolescência programada consiste em “instigar no comprador
o desejo de possuir algo um pouco mais novo, um pouco melhor e um pouco mais rápido que o necessário”.
Miragem (2013) conceitua a obsolescência programada como
“redução artificial da durabilidade de produtos ou do ciclo de
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vida de seus componentes, para que seja forçada a recompra
prematura”. Nessa lógica capitalista, pautada pelo consumismo,
os valores da sociedade induzem ao consumo exacerbado, na
chamada obsolescência programada, base de lucro das vendas
dos fornecedores, que determinam, o que, como e onde produzir, visando manter o crescimento da economia.
Packard (1965, p. 24) leciona sobre esse consumo exacerbado e os novos métodos de venda, de interesse dos detentores
dos meios de produção, para manter o crescimento da economia:
Não eram mais suficientes os métodos antiquados de
venda, baseados na oferta de produtos para atender a
uma necessidade evidente de maneira direta. [...] Eram
necessárias estratégias que transformassem grande
número de americanos em consumidores vorazes,
esbanjadores, compulsivos – e estratégias que fornecessem produtos capazes de assegurar tal desperdício.
Mesmo onde não estava envolvido desperdício, eram
necessárias estratégias adicionais que induzissem o público a consumir sempre em níveis mais altos.

Criticando a obsolescência programada, vale ser transcrito
o seguinte trecho de decisão do Superior Tribunal de Justiça, no
Recurso Especial n° 984.106, julgado em 4 de outubro de 2012,
da lavra do Ministro Luis Felipe Salomão. Nessa decisão, ao relatar que os produtores tornam os produtos menos duráveis de
forma proposital para que o consumidor promova novas aquisições, determinou que o fornecedor, baseado no Código de Defesa do Consumidor, reparasse o dano/bem – no caso, um trator
– com defeito apresentado fora do prazo de garantia:
6.2. Ressalte-se, também, que desde a década de 20 - e
hoje, mais do que nunca, em razão de uma sociedade
massificada e consumista -, tem-se falado em
obsolescência programada, consistente na redução artificial da durabilidade de produtos ou do ciclo de vida
de seus componentes, para que seja forçada a recompra
prematura.
Como se faz evidente, em se tratando de bens duráveis,
a demanda por determinado produto está
visceralmente relacionada com a quantidade desse
mesmo produto já presente no mercado, adquirida no
passado. Com efeito, a maior durabilidade de um bem
impõe ao produtor que aguarde mais tempo para que
seja realizada nova venda ao consumidor, de modo que,
a certo prazo, o número total de vendas deve cair na
proporção inversa em que a durabilidade do produto
aumenta.
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Nessas circunstâncias, é até intuitivo imaginar que haverá
grande estímulo para que o produtor eleja estratégias aptas a
que os consumidores se antecipem na compra de um novo produto, sobretudo em um ambiente em que a eficiência
mercadológica não é ideal, dada a imperfeita concorrência e o
abuso do poder econômico, e é exatamente esse o cenário propício para a chamada obsolescência programada (a propósito,
confira-se: CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat;
RODRIGUES, Maria Madalena de Oliveira. A obsolescência programada na perspectiva da prática abusiva e a tutela do consumidor. In: Revista Magister de Direito Empresarial, Concorrencial
e do Consumidor. vol. 1. Porto Alegre: Magister (fev./mar. 2005 e
vol 42, dez./jan. 2012).

3.2 Da propaganda
Se, por um lado, os fornecedores, donos dos meios de produção, passaram a utilizar a obsolescência programada para diminuir e vida útil dos produtos, por outro, passaram a utilizar a
propaganda como estímulo à compra pelos consumidores, interferindo na liberdade psicológica das pessoas.
A questão da propaganda guarda intrínseca relação com o
objeto deste trabalho, pois repercutirá na liberdade psicológica
do indivíduo e, destarte, na compra, devido ao consumismo, como
forma de preenchimento do vazio existencial, estimulado pelos
meios de comunicação, que teve início, historicamente, com o
desenvolvimento do capitalismo, o excesso de oferta de bens e a
obsolescência programada e psicológica.
Na obsolescência psicológica, de acordo com Packard (1965,
p. 174), caberá aos meios de comunicação, através da propaganda, instigar no comprador este desejo de possuir, interferindo em sua liberdade psicológica:
A dificuldade no emprego dessa segunda forma de criação da obsolescência como uma estratégia está em
convencer o público de que o estilo é um importante
elemento na desejabilidade do produto. Uma vez aceita essa premissa, é possível criar a obsolescência na
mente simplesmente mudando-se para outro estilo. Às
vezes, essa obsolescência de desejabilidade é chamada
“obsolescência psicológica”.

Bauman (2008, p. 64) pontua que, no nível psicológico, deverá haver uma eterna insatisfação dos consumidores, sob pena
de desaquecimento da economia, pois, “sem a repetida frustração dos desejos, a demanda de consumo logo se esgotaria e a
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economia voltada para o consumidor ficaria sem combustível”.
Ora, tal insatisfação deverá ser promovida pelos fornecedores
dos produtos, que exercem atividade econômica, através da publicidade dos bens produzidos e ofertados aos consumidores,
destinatários dessa propaganda.

3.2.1 Relação entre a propaganda e a compra por impulso
Para entender a compra por impulso é necessário entender a
compra planejada como sendo aquela em que o consumidor já
sabe o que vai comprar, pois está precisando daquele produto.
O contrário é exatamente a não planejada, por impulso, objeto deste trabalho, em que, devido ao estímulo da propaganda, o consumidor adquire um produto sem necessidade. O estudo sobre a compra por impulso é quando o cliente é influenciado pela propaganda, em especial, merchandising, como técnica
de apresentação de produto ou serviço.
Blessa (2005, p. 7) conceitua merchandising como um “conjunto de técnicas responsáveis pela informação e apresentação
destacada dos produtos na loja, de maneira tal que acelere sua
rotatividade”.
A compra por impulso, portanto, é uma escolha rápida e
não planejada, devido a um estímulo provocado no consumidor, no prazer da compra por desejo incontrolável, estudado
pelo marketing, com forte apelo emocional e pouco controle
do consumidor, pois associa um produto e/ou uma marca a um
sentimento de amor, proteção da mãe e outros, por exemplo, de
forma subliminar. No entanto, tais práticas, embora comprometam a liberdade psicológica do consumidor, não ferem o Código
de Defesa do Consumidor, pois o que ocorre na propaganda é o
despertar de um desejo, ou seja, marketing.
Logo, vê-se um comprometimento da liberdade psicológica
do consumidor, pelo poder de persuasão que a propaganda desperta em sua mente, de um desejo e um incentivo ao consumo
sem necessidade, ou seja, por impulso, e que o Código de Defesa
do Consumidor não protege, havendo uma relação entre liberdade, propaganda e consumo, como a seguir demonstrado.

4 Relação entre liberdade, propaganda e consumo
O exercício da liberdade individual é um fenômeno próprio
da sociedade moderna, que quebrou os valores tradicionais, em
que as pessoas tinham comportamento predeterminado socialmente, num movimento iniciado com a Revolução Industrial e o
desenvolvimento do capitalismo, conforme relatado acima.
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Articulando a liberdade com o consumo, vê-se que ser livre
é poder fazer escolhas sem a ideia de limitação, em que, segundo Berlin (1981): “sou tão mais livre e independente quanto
menos empecilhos se colocam em meu caminho, de forma que
se possa consumir bens e relações sem ou com poucos empecilhos”.
A propaganda sabe explorar esta relação entre a ideia de
liberdade e o consumo de bens, pois, conforme visto, a
obsolescência dos produtos é um estímulo a esta relação passageira com o que está sendo comprado/consumido, assim como
uma forma de o homem, na modernidade, exteriorizar-se no
mundo.
Logo, o consumo pode ser analisado em dois aspectos que
se inter-relacionam: de um lado, o consumo pela perspectiva da
economia capitalista e da ordem econômica, que se utiliza da
publicidade que promove o consumismo e a compra de bens
supérfluos, e de outro, do lado do consumidor, que deve ser
protegido como parte fraca da relação de consumo.

4.1 Consumo pela perspectiva da economia - propaganda
pelo fornecedor
Botton (2013, p. 83) assevera que há interesses dos fornecedores/empresários que atuam na iniciativa privada e visam ao
LUCRO em provocar este impulso na compra dos seus produtos
supérfluos, ao associá-los, na publicidade, como solução plausível para as necessidades no plano psicológico do consumidor
(opinião vã), desvalorizando, assim, o que não pode ser comprado, como amizade, reflexão e liberdade:
Por que, então, somos tão fortemente atraídos por
coisas caras, se elas não podem nos trazer alegrias
extraordinárias? Por causa de um erro semelhante
ao do enfermo acometido de uma crise de enxaqueca
que faz uma perfuração no crânio; por que objetos
caros podem parecer soluções plausíveis para necessidades que não compreendemos. Os objetos imitam,
em uma dimensão material, aquilo que necessitamos
no plano psicológico. Precisamos reorganizar nossa
mente, mas somos seduzidos por prateleiras repletas
de novidades.
Mas não somos os únicos culpados de nossos equívocos. Nosso débil entendimento de nossas necessidades é agravado pelo que Epicuro denominou de “opiniões vãs” daqueles que nos cercam, que não refletem a hierarquia natural de nossas necessidades,
enfatizando o luxo e a riqueza, raramente a amiza-
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de, a liberdade e a reflexão. A prevalência de uma
opinião vã não é uma coincidência. Faz parte dos interesses do mundo dos negócios que essa hierarquia
seja desvirtuada, para a promoção de uma visão material do bem e uma desvalorização do que não pode
ser comprado.

A publicidade afeta o consumidor em sua liberdade psicológica, ao comprar por impulso produtos supérfluos, substituindo a satisfação das necessidades psicológicas por objetos (produtos e serviços) colocados no mercado para venda.
Os anunciantes dos produtos ou serviços são pessoas titulares de direitos fundamentais que atuam como agentes econômicos na livre-iniciativa, tutelada como princípio fundamental no
inciso IV do artigo 1º e caput da Lei Maior. No artigo 170 da CF/
88, como princípio da atividade econômica, a livre-iniciativa é
também assegurada, juntamente com a livre concorrência e a
defesa do consumidor.
Logo, como consequência desses direitos fundamentais, inclusive da liberdade de iniciativa econômica (livre-iniciativa) no
oferecimento de bens e serviços à sociedade visando ao lucro,
num clima de livre concorrência, a pessoa jurídica, como agente
econômico, tem direito de comunicar-se com seus potenciais clientes/consumidores através do DIREITO DE FAZER PROPAGANDA, conceituada como, segundo Schewe e Smith (1982, p. 420),
“a comunicação impessoal paga por um patrocinador e que usa
a mídia de massa”.
Conforme Grau (1988, p. 226), “a faculdade de conquista à
clientela” é uma expressão da livre-iniciativa e válida prática comercial, através da propaganda do produto ou serviço, através
dos meios de comunicação para pessoas indeterminadas, sendo
um direito a informação e expressão.
Da liberdade da publicidade decorre a liberdade da iniciativa econômica e, dentro da ordem econômica própria do
modo de produção capitalista, o anunciante de uma campanha publicitária/fornecedor visa ao LUCRO, como fundamento
maior da livre-iniciativa, conforme as seguintes lições de Casado (1999, p. 20):
A liberdade da publicidade decorre da liberdade da
iniciativa econômica, diretamente. A liberdade de criação e informação, descrita no art. 220, da Constituição Federal, são um meio de realização do objetivo
maior da livre iniciativa, o lucro. O fornecedor, ao encomendar uma campanha publicitária, pensa nela
como o meio de vender o seu produto e não como um
simples veículo de informação.
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No entanto, a campanha publicitária não divulga produtos
de primeira necessidade, mas predominantemente os chamados
supérfluos, mais caros, que são vendidos devido ao impulso provocado pelo anúncio, e não por necessidade do consumidor, criando assim desejos e formas de prazer em que objetos procuram
preencher o vazio e a angústia existencial com um veículo, uma
casa nova, roupas novas e caras.
Além da causa econômica acima exposta das forças do capitalismo, há também uma razão jurídica, própria do Estado Liberal, para a não intervenção do Estado na liberdade econômica
do fornecedor, que interfere na liberdade psicológica do cidadão.
O Estado, através da Norma Jurídica, estabelece regras que
ficam no mundo do dever ser, enunciando o inciso II do artigo
5º, o Princípio da Legalidade, da Constituição Federal que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Esse Princípio da Legalidade limita o poder do Estado e propicia ao cidadão fazer tudo, menos o que a Lei proíbe, sendo
esta, em sentido amplo, a única fonte de obrigações das pessoas.
Logo, os conflitos e as lides decorrentes das relações em sociedade serão resolvidos sob o império da Lei, como tipo de norma de caráter geral e abstrato emanada da autoridade competente, que estabelece condutas desejadas, com possibilidade de
sanção e imperatividade.
Dessa maneira, o direito, através desse Princípio da Legalidade, tem seu limite de atuação no comportamento do cidadão
– neste caso, o consumidor. Afinal, se alguém somente é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei,
numa clara autonomia da vontade individual, o que não está
proibido é juridicamente permitido.
Sobre o império da lei, Bastos (2002) ensina que
o princípio da legalidade mais se aproxima de uma
garantia constitucional do que de um direito individual, já que ele não tutela, especificamente, um bem da
vida, mas assegura, ao particular, a prerrogativa de
repelir as injunções que lhe sejam impostas por uma
outra via que não seja a da lei.

Há de se ressaltar o campo da Licitude. No Direito Público,
como o Tributário, o Penal, os limites são definidos pela lei, enquanto no Direito Privado são definidos pela licitude. Ou seja,
tudo que não é ilícito é permitido. Não precisa estar autorizado
por lei ou por norma jurídica, basta não estar vedado, assim se
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define o campo da licitude, que está dentro do campo da legalidade mas o transcende, como um círculo menor (legalidade)
dentro de um círculo maior (licitude).
Não se pode imaginar o Direito Civil ter que prever todos os
atos e atitudes das relações jurídicas do campo civil. É totalmente impossível. Daí a importância do campo da licitude, uma liberdade dentro do que não é proibido.
Destarte, se qualquer ato que interfere na Liberdade, no
caso jurídico da pessoa, somente ocorre após autorização da lei
(ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 27/06/03), o ordenamento jurídico também protegerá o consumidor da Publicidade através da mesma norma, via Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, embora o Princípio da Legalidade assevere que
somente a Lei interfere na Liberdade, o conteúdo deste comando legal obedece à ideologia libertária de que o Estado não
deve se intrometer na maneira de viver e no bem-estar interior
dos cidadãos e, no caso do objeto deste trabalho, na liberdade
psicológica dos consumidores, conforme assevera Botton (2013,
p. 55):
Uma suposição fundamental do pensamento político
ocidental moderno é que devemos ser deixados em
paz para viver como queremos, sem sermos importunados, sem temor de julgamento moral e sem estarmos sujeitos aos caprichos da autoridade. A liberdade
tornou-se nossa virtude política suprema. Não se imagina que seja tarefa do Estado promover a maneira
como devemos agir com o outro ou nos mandar a
palestras sobre cavalheirismo e polidez. A política
moderna, tanto à direita como à esquerda, é dominada por algo que podemos chamar de uma ideologia
libertária. [...] Por esse raciocínio, o Estado não deveria nutrir aspirações de mexer com o bem-estar interior ou os modos exteriores de seus integrantes. As
imperfeições dos cidadãos estão além de comentários ou críticas.

Logo, se por um lado o Estado com a ideologia libertária
não se intromete no bem-estar interior ou nos modos exteriores
dos cidadãos e na sua liberdade psicológica, por outro lado, a
liberdade de expressão, outra garantia constitucional, coloca seus
integrantes sujeitos a várias maneiras de como viver, sujeitandoos à propaganda comercial, de acordo com as lições de Botton
(2013, p. 236):
Independentemente do que as democracias modernas
possam dizer a si mesmas sobre seu compromisso com a
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liberdade de expressão e com a diversidade de opiniões, os valores de uma sociedade corresponderão àqueles das organizações que podem pagar por anúncios de
trinta segundos durante os telejornais noturnos.

Citada liberdade de expressão, própria do Estado Democrático de Direito e sua ideologia libertária de não intervenção na
vida privada do cidadão/consumidor, assim como dos meios de
comunicação que levam anúncios nos telejornais na forma de
propaganda, nos termos das lições de Botton acima transcritas,
encontra-se em vários artigos da Constituição Federal de 1988,
destacando-se o art. 5º, IX, e vedação a qualquer censura no art.
220, § 2º.
Logo, conclui-se que, embora o Estado Liberal assegure que,
pelo princípio da legalidade, não há intervenção na maneira de
viver do consumidor/cidadão, a propaganda – garantida pela
liberdade de expressão dos fornecedores –, parte da relação de
consumo, interfere na liberdade psicológica dos consumidores.
Destarte, tem-se que, do ponto de vista econômico, a atividade do fornecedor na livre-iniciativa é garantida constitucionalmente e seu comportamento de estimular o consumismo do
cidadão não encontra oposição. Igualmente, no nível político,
em nome da Liberdade Jurídica, o Estado Liberal tem como princípio não interferir na maneira de viver do cidadão, e a Liberdade de Expressão garante a propaganda que estimula o
consumismo, no caso em estudo, da compra, para substituir o
vazio existencial.
Todavia, temos a levantar a seguinte questão: até que ponto o direito fundamental da livre-iniciativa e o direito de liberdade de expressão passam a deixar o cidadão à mercê da instigação ao consumismo, que atinge a sua psique, deixando de ser
questão legal para se tornar questão econômica e psicológica,
de aspecto doentio e que leva alguns a graves crises financeiras?
Ou seja, a propaganda, o estímulo ao consumo, a liberdade de expressão sem limites e a liberdade de mercado podem
chegar ao ponto de se tornar um aspecto doentio. E nem a Constituição nem o CDC têm mecanismos de proteção ao consumidor
para protegê-lo do estímulo ao consumo exagerado, ao
consumismo, que pode estimular a economia, fazer crescer a indústria, o comércio, porém tem a questão psicológica que pode
estar por trás disso, resultando em graves problemas de saúde.
Há previsão do direito de troca e do direito de arrependimento no comércio pela internet, que são mecanismos de defesa contra maus fornecedores e até contra compras por impulso,
mas que não chegam a proteger o consumidor que é levado ao
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consumismo, o que transcende a questão do direito e da economia, chegando ao nível de sua psique.
À luz das causas econômicas e políticas, fica demonstrado
que, através da propaganda divulgada nos meios de comunicação como liberdade de expressão, o fornecedor estimula o consumidor a realizar o fato jurídico do consumo, sem necessidade
e por impulso, para suprir um vazio existencial, mostrando as
limitações do direito e, em especial, do Código de Defesa do
Consumidor, que não tem dispositivos para regular essa publicidade do fornecedor, como a seguir exposto.

4.2 Consumo pela perspectiva do consumidor
4.2.1 Ausência de dispositivos no Código de Defesa do
Consumidor para regular a publicidade do fornecedor
Estabelecida a relação entre liberdade, propaganda e consumo, assim como a análise sob o ângulo do fornecedor, passemos a uma reflexão sobre os limites do direito na proteção do
homem consumidor no fenômeno chamado consumismo, próprio da sociedade capitalista.
Como dito alhures, o consumismo é uma exacerbação do
consumo, cuja reflexão remete a várias abordagens interdisciplinares, em uma apreciação da questão psicológica, filosófica, assim como do estudo político e econômico para entender
suas várias vertentes a que se propõe o presente artigo.
Visando proteger o consumidor, parte fraca da relação jurídica de consumo, o artigo 6º da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 – Código de Defesa do Consumidor – relacionou os direitos
básicos do consumidor, entre eles a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva (art. 6º, IV).
Observa-se que o inciso IV menciona a proteção contra as
publicidades enganosa e abusiva, taxativamente proibidas, conceituadas no art. 37, §§ 1º e 2º, que não se subsumem no comportamento do consumidor em estudo, ou seja, a compra para suprir
seu vazio existencial, estimulado pela propaganda, posto que a
propaganda enganosa inclui informação parcial ou inteiramente
falsa ou capaz de induzir em erro o consumidor e a abusiva induz
o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à
sua saude ou segurança e se aproveita da deficiência de julgamento e experiência das pessoas, principalmente crianças.
Vê-se, portanto, que em momento algum citados dispositivos disciplinam, mesmo que de forma principiológica, a propaganda que interfere na liberdade psicológica do consumidor e
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incita o consumismo, como aquisição de bens ou serviços de forma desregrada, que compromete a liberdade psicológica do cidadão, e essa é a questão em evidência.
Indefeso diante dessa maciça propaganda que serve ao poder econômico capitalista e interfere na liberdade psicológica, a
liberdade de escolha do consumidor é entre uma marca e outra.
Lasch (1990, p. 29) assevera que “a liberdade passa ser a liberdade de escolher entre a marca “x” e a marca “y”, entre amantes
intercambiáveis, entre trabalhos intercambiáveis, entre vizinhos
intercambiáveis”.
Insuflado e estimulado pelas promessas de uma felicidade
material das propagandas elaboradas pelos fornecedores indicados no Código de Defesa do Consumidor, numa liberdade de
expressão sem limites para essa situação, o consumidor, o “Homo
consumens”, somente se considera aceito socialmente se consumir os produtos das empresas e marcas que aparecem nos meios
de comunicação.
Hannah Arendt, de forma magnífica, resume a dinâmica
desse consumismo, cuja origem remonta à obsolescência programada americana do desperdício, em que se tem que devorar
móveis, carros, e não apenas usá-los, leia-se consumi-los, de acordo com o seguinte trecho:
Em nossa necessidade de substituir cada vez mais depressa as coisas mundanas que nos rodeiam, já não
podemos nos dar ao luxo de usá-las, de respeitar e
preservar sua inerente durabilidade; temos que consumir, devorar, por assim dizer, nossas casas, nossos
móveis, nossos carros, como se estas fossem as “boas
coisas” da natureza que se deteriorariam se não fossem logo trazidas para o ciclo infindável do mutabilismo
do homem com a natureza (ARENDT, 1981, p. 138).

Destarte, conclui-se que, embora os dispositivos do Código
de Defesa do Consumidor busquem defender o consumidor,
parte fraca da relação, quando este adquire produtos e serviços
para consumo, inexistem artigos que o defendam quando é
consumista, ou seja, quando adquire objetos sem real necessidade, em decorrência do estímulo provocado pela propaganda
feita pelo fornecedor, havendo uma contradição entre os princípios constitucionais elencados.

5 Consumo e princípios constitucionais contraditórios
Indaga-se, portanto: como conciliar, então, a atividade econômica feita pelos fornecedores com a proteção ao consumidor,
inclusive da propaganda que lhe é destinada?
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Afinal, de um lado, tem-se o comportamento do fornecedor, no sistema capitalista, garantido na CF/88, de estimular o
consumismo; de outro, encontra-se o consumidor, submetido aos
meios de comunicação para uma compra sem necessidade e também protegido pela Lei Maior. Há, portanto, princípios contraditórios que limitam a atuação do Direito e do Código de Defesa do Consumidor.
Sobre essas contradições apontadas na Lei Maior, assevera
Horta (apud MORAES, 2008, p. 796) que a Constituição Federal
encontra-se
impregnada de princípios e soluções contraditórias.
Ora reflete um rumo do capitalismo liberal, consagrando os valores fundamentais desse sistema, ora
avança no sentido de intervencionismo sistemático e
do dirigismo planificador, com elementos socializadores.

Na sociedade atual, a combinação entre consumismo e propaganda interfere na liberdade psicológica do cidadão/consumidor e obedece à lógica do sistema capitalista do lucro e, pelo
visto, não encontra na liberdade de expressão os limites necessários .Os princípios e soluções contraditórios da Lei Maior apresentam-se como uma antinomia real (quando há um conflito real
entre os princípios constitucionais) na proteção da livre-iniciativa, que procura maximizar lucros e estimular o consumismo de
um lado e, contraditoriamente, protege o consumidor, parte fraca
da relação jurídica.
Nesse caso, não há uma invalidação de um princípio frente
a outro, ou cláusula excepcionando um deles. Segundo Alexy
(1993, p. 92), “A solução da colisão consiste em que, levando
em consideração as circunstâncias do caso, se estabelece entre os
princípios uma relação de precedência condicionada”.1
Destarte, não há como harmonizar os interesses dos participantes das relações de consumo, nos termos do artigo 4º, III, do
CDC, que dispõe sobre a Política Nacional de Relações de Consumo.
Essa contradição limita o Direito na defesa do homem consumidor, frente ao comportamento do fornecedor de maximizar
vendas e lucros estimulando o consumismo, mas não cria freios a
essa exacerbação, o que caracteriza omissão no próprio CDC.

1

No original: “La solución de la colisión consiste más bien en que, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso, se estabelece entre los principios una
relación de precedencia condicionada”.
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Portanto, a legislação não consegue atingir a questão psicológica do consumo, pois não faz parte do campo do Direito e
do próprio Estado Liberal. A liberdade psicológica do consumidor, por seu lado, recebe a influência de diversas áreas do saber,
tais como economia, direito, filosofia e psicologia, que justificam a interdisciplinaridade da abordagem.
Essa análise, então, precisa ser realizada à luz da Psicologia
com o estudo da formação do desejo do consumidor, numa junção de ciências para estudar um caso típico que ocorre no nosso
dia a dia, na nossa economia, no nosso direito e principalmente
na área financeira das famílias, no tópico a seguir.
Afinal, a premissa desta análise interdisciplinar é a presença
de uma situação cuja reflexão não comporta apenas o
enquadramento de uma disciplina.

6 Relação entre liberdade de informação, propaganda e
formação de desejo no consumidor. Interdisciplinaridade
do Direito com a Psicologia
À luz das causas econômicas e políticas, foi demonstrado que,
através da propaganda divulgada nos meios de comunicação, o
fornecedor estimula o consumidor a realizar o fato jurídico do
consumo, sem necessidade e por impulso, para suprir um vazio
existencial, mostrando as limitações do direito e, em especial, do
CDC.
A falta e desamparo, assim como a impossibilidade de ficar
satisfeito, são condições humanas que foram problematizadas
tanto pela filosofia quanto pela psicologia, sendo uma reflexão
antiga sobre o desejo humano e seu vazio que a propaganda
estimula a ser preenchido pela mercadoria a ser comprada.
Diante desse homem, atuará a publicidade na formação do
seu desejo, tendo como porta de entrada, na presente hipótese,
a marca de um produto ou serviço, definida pelo artigo 123,
I da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996.
A grande ilusão da publicidade é a promessa de que o objeto de consumo ofertado no mercado pelo anunciante preencherá a falta e o desamparo do sujeito, próprios da condição
humana, ensejando o ato de consumo.
Assevera a psicanálise que o desejo é marcado pela falta de
um objeto perdido no passado, no caso, é o feto dentro da mãe
que se encontra em estado de completude, com alimentação,
boa temperatura e nenhum meio aversivo.
Como seres angustiados e em desamparo, o desejo circulará
em busca da completude perdida, e novo objeto será oferecido
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pela publicidade para suprir um novo desejo, que provocará nova
compra, assim sucessivamente, num processo de satisfação e insatisfação, pois, nessa dinâmica, o objeto adquirido ficou velho
ou fora de moda, por exemplo, dentro do fenômeno da
obsolescência psíquica e programada pelo capitalismo.
Frente ao homem incompleto, a publicidade surge, através
dos anúncios, colocando determinada marca de produto ou serviço como objeto de desejo e completude de uma falta, como
um talismã, um símbolo de status.
Dessa forma, tem-se uma relação entre marca, sujeito e consumo. A marca, na promoção do desejo, funciona como meio de
publicidade, pois, ao serem atribuídos valores a esta, cria-se na
pessoa, neste caso, no consumidor, uma identificação, causando-lhe desejos.
Há, portanto, uma relação entre a marca e a subjetividade
do consumidor no capitalismo atual. Essa relação é regulada pelo
direito ao tutelar a Ordem Econômica que objetiva a Livre Iniciativa (art. 5º, inciso XIII, art. 170, caput e art. 173, § 4º, da Constituição Federal e Lei nº 8.884/94) em mercado de Livre Concorrência (art. 5º, inc. XXIX, art. 170, inciso III e IV e Lei nº 9.279/96),
sendo limitada a atuação dos sujeitos da relação jurídica
consumerista pelos princípios da Defesa do Consumidor (art. 170,
Constituição Federal, inciso V e Lei nº 8.078/90). Tanto assim que
a marca é definida pela Lei 9.729/96, art. 123, I, como um símbolo que distingue produto ou serviço semelhantes ou idênticos.
Nesses termos, a marca de um produto ou serviço, ao distinguir, nos termos da Lei acima, um bem objeto da relação jurídica
de consumo, propicia no nível psicológico a formação da subjetividade do consumidor e destarte sua identificação no ato de
consumo com o bem adquirido que expressa valores e modos de
viver.
Temos, assim, que a norma jurídica protege o consumidor,
mas não consegue proteger o cidadão do consumismo, por mais
que os princípios e regras sejam abrangentes, frente a uma ausência de limitação à liberdade de expressão da propaganda.
A Economia, por seu lado, atua de forma a incentivar a
produção, o lucro, o emprego, o crescimento do mercado e,
assim, o consumo, mas também não se atém ao consumismo,
porque essa é uma abordagem filosófica, psicológica, de um
problema que atinge milhões de pessoas em todo o mundo,
porque, enquanto a Economia está atuando no macrossistema,
a questão está na individualidade das pessoas, o que necessita
de atenção e tratamento, sob risco de se tornar um problema
crônico mundial.
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Conclusão
Assim, há uma relação intrínseca entre a formação e o percurso do desejo na publicidade e os limites do Direito, em especial, do Código de Defesa do Consumidor no sistema capitalista,
senão vejamos:
- a publicidade, através das marcas, reproduz valores e representações de interesse do capitalismo, ancorado pelo direito, que, na Constituição Federal, tutela a livre-inicitativa e a livre concorrência, limitadas pelo Código de Defesa do Consumidor;
- a propaganda influencia a subjetividade dos consumidores, via marcas que expressam valores e modos de viver que, através do processo de identificação, causam desejo de compra dos
produtos e serviços dessas marcas, como forma de preenchimento de sua incompletude;
- na formação da subjetividade do consumidor no capitalismo, cuja ordem econômica é tutelada pelo Direito, o homem é
submetido a uma mídia/publicidade que determina valores e formas de viver através de valores expressos em marcas de produtos
e serviços.
Diante de sua incompletude e angustiado em seu desejo de
reaver o objeto primitivo perdido, consumirá produtos que busquem preencher sua falta ao identificar-se com determinado bem
objeto da relação jurídica, assumindo a imagem exposta na mídia
daquele serviço ou produto.
Esse consumo é sintoma de um sofrimento psíquico, de um
consumidor submetido a uma propaganda ilusória, que não foi
protegido pelo Direito, pela Constituição ou pelo Código de
Defesa do Consumidor, frente a uma ausência de limites da propaganda como liberdade de expressão.
A partir da compreensão do processo de consumo na livreiniciativa, verifica-se que esse sofrimento psíquico e o consumismo,
iniciado historicamente, como visto, após a Revolução Industrial,
devido ao excedente de oferta, favorecerão o crescimento da economia, pelo aumento das vendas e do lucro das empresas, que
são os fornecedores dentro da relação jurídica de consumo.
Logo, entre a proteção do consumidor e a proteção do fornecedor, como motor da economia, o Direito preferirá os agentes econômicos que movimentam o mercado, ou seja, o capitalista, que promove o lucro e o desenvolvimento econômico na
sociedade, não sendo suficiente para proteger plenamente o
consumidor diante da maciça propaganda a que é submetido
pelos diversos meios de comunicação.
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Requisição e cessão eleitoral
de empregado público
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Advogado da CAIXA no Rio de Janeiro
Pós-Graduado em Direito Societário e
Mercado de Capitais – FGV/RJ
RESUMO
O presente artigo analisa o regramento legal da requisição
e da cessão eleitoral de agentes públicos e seu alcance no que
se refere às empresas estatais.
Palavras-chave: Requisição e cessão eleitoral. Princípio da
Legalidade. Poder regulamentar. Limites.

ABSTRACT
The present paper aims to study the legal structure of
public employee’s electoral subpoena and assignment and its
limits regarding public companies.
Keywords: Electoral subpoena and assignment. Legality
Principle. Regulatory power. Limits.

Introdução
A Justiça Eleitoral, pela própria natureza de sua atividade,
possui número de funcionários suficiente ao atendimento apenas de suas demandas ordinárias.
No entanto, em período eleitoral, a quantidade de servidores de seu quadro de pessoal torna-se insuficiente para atendimento de todas as necessidades decorrentes do serviço.
Por conta disso, a legislação brasileira contém dispositivos
legais que garantem à Justiça Eleitoral a possibilidade de solicitar recursos humanos de outros órgãos ou entidades, de forma
excepcional e temporária.
Tais solicitações podem se dar por meio de requisição ou
cessão de agentes públicos. Cada modalidade possui regramento
legal próprio, requisitos, pressupostos e condições a serem respeitados pela Justiça Eleitoral.
Os referidos institutos jurídicos possuem uma estrutura
normativa piramidal composta por leis federais e regulamentações editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos Tribunais
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Regionais Eleitorais. Importante ressaltar que, no que tange às
regulamentações regionais, a presente análise será realizada com
base na legislação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
O presente estudo tem por objetivo, portanto, analisar os
delineamentos legais de cada uma dessas modalidades de fornecimento de agentes públicos à Justiça Eleitoral, bem como demonstrar a impossibilidade de requisição e/ou cessão de empregado público, seja de empresa pública, seja de sociedade de
economia mista.

1 Regramento legal da requisição e cessão eleitoral de
agentes públicos
A Justiça Eleitoral pode se valer de dois instrumentos quando decide solicitar recursos humanos de outros órgãos ou entidades: a requisição e a cessão.
A possibilidade de requisição pela Justiça Eleitoral se encontra disciplinada em duas leis federais, Lei nº 6.999/82 e Lei nº
9.504/97.
A Lei nº 6.999/82 disciplina o que se pode chamar de requisição eleitoral lato sensu ou genérica. Seu artigo 1 o assim dispõe:
Art. 1º. O afastamento de servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos
Municípios e das autarquias, para prestar serviços à Justiça Eleitoral, dar-se-á na forma estabelecida por esta
Lei.

A Lei nº 9.504/97 (Lei Geral das Eleições), por outro lado,
prevê modalidade específica de requisição, destinada a auxiliar
na verificação de contas de campanhas eleitorais (art. 30, § 3o).
Tal dispositivo possui a seguinte redação:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das
contas de campanha, decidindo:
[...]
§ 3º. Para efetuar os exames de que trata este artigo, a
Justiça Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal
de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, pelo tempo que for necessário.

Constata-se, portanto, a existência de duas modalidades
distintas de requisição eleitoral.
A cessão, por sua vez, encontra base legal no artigo 94-A,
inciso II, da Lei nº 9.504/97, que se encontra assim redigido:
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Art. 94-A. Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em
casos específicos e de forma motivada, pelos Tribunais
Eleitorais:
[...]
II – ceder funcionários no período de 3 (três) meses antes a 3 (três) meses depois de cada eleição.

Percebe-se, portanto, que a Lei nº 6.999/82, ao tratar da
requisição lato sensu, ao falar em servidor público, delimita
claramente quais agentes públicos se encontram sob o seu âmbito de aplicação.
No que se refere à requisição para prestação de contas de
campanhas eleitorais, prevista no art. 30, § 3o, da Lei nº 9.504/97,
o poder requisitório é ainda mais restrito, tendo em vista ser aplicável apenas sobre técnicos de Tribunal de Contas (da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios).
Por fim, no que tange à cessão, um exame superficial do
instituto pode dar a entender que, tendo o inciso II do art. 94-A
da Lei nº 9.504/97 falado em “funcionários”, seu âmbito de aplicação poderia ser estendido a empregados públicos de empresas estatais, não se restringindo apenas a servidores públicos
estatutários.
Conforme será detalhado no tópico a seguir, a interpretação sistemática do regramento legal e regulamentar do instituto
trará como conclusão inexorável a limitação do campo de aplicação da cessão eleitoral apenas para servidores públicos, da
mesma forma como ocorre com a requisição prevista no art. 1o
da Lei nº 6.999/82.

2 Limitação subjetiva da requisição e da cessão eleitoral de
agentes públicos e os limites legais ao poder regulamentar
dos Tribunais Eleitorais
Todas as três modalidades de solicitação de agentes públicos (requisição genérica, requisição para prestação de contas e
cessão) possuem uma estrutura normativa piramidal composta
por (i) Lei Federal, (ii) Regulamentação pelo Tribunal Superior
Eleitoral e (iii) Regulamentação pelo Tribunal Regional Eleitoral local.
No presente estudo, conforme já afirmado, tais estruturas serão analisadas levando-se em consideração a regulamentação local editada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro.
A requisição genérica ou lato sensu apresenta a seguinte estrutura:
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a) Lei nº 6.999/82;
b) Resolução TSE nº 23.255/2010;
c) Regimento Interno do TRE/RJ (Resolução nº 895/2014);
d) Resolução TRE/RJ nº 801/2012 – Eleições 2012;
e) Resolução TRE/RJ nº 874/2014 – Eleições 2014.
A requisição especial para prestação de contas, por sua vez,
contém a estrutura normativa abaixo:
a) Lei nº 9.504/97;
b) Resolução TSE nº 23.376/2012 – Eleições 2012;
c) Resolução TSE nº 23.406/2014 – Eleições 2014;
d) Resolução TRE/RJ nº 830/2012– Eleições 2012;
e) Resolução TRE/RJ nº 907/2014 – Eleições 2014.
Por fim, a cessão eleitoral possui o seguinte corpo normativo:
a) Lei nº 9.504/97;
b) Resolução TSE nº 23.255/2010;
c) Resolução TRE/RJ nº 890/2014 – Eleições 2014.
Por motivos didáticos e de melhor compreensão do presente estudo, cada instituto será analisado em separado.

2.1 Requisição eleitoral genérica ou lato sensu de agentes
públicos
A Lei nº 6.999/82, em seus artigos 1o e 2o, delimita claramente aqueles agentes públicos que podem ser alcançados pela requisição eleitoral lato sensu.
O dispositivo legal fala em servidor público, ou seja, o agente
público submetido ao regime estatutário e regido por lei própria (a exemplo da Lei nº 8.112/90 aplicável aos servidores públicos federais).
A referida norma legal não abrange, portanto, o empregado público, ou seja, aquele submetido ao regime denominado
“celetista”, uma vez que é regido pela CLT – Consolidação das
Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 5.452/43).
Conclui-se, assim, que a Lei nº 6.999/82, ao disciplinar a requisição de agentes públicos pela Justiça Eleitoral, apenas permitiu que servidores públicos pudessem ser requisitados.
O Tribunal Superior Eleitoral, ao regulamentar o artigo 1º
da Lei nº 6.999/82, editou a Resolução TSE nº 23.255/10, que,
em seu artigo 1º, assim dispõe:
Art. 1º. Os servidores públicos da União, dos Estados,
do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios e das
autarquias podem ser requisitados para prestar serviços à Justiça Eleitoral, com ônus para o órgão de origem, regendo-se o afastamento na forma destas ins-
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truções, sempre no interesse da Justiça Eleitoral (grifos
nossos).

O artigo 1º da Resolução TSE nº 23.255/10, como norma
meramente regulamentadora, manteve compatibilidade com o
artigo 1º da Lei nº 6.999/82, uma vez que, ao disciplinar a requisição de agentes públicos pela Justiça Eleitoral, previu também
apenas servidores públicos como alvo do ato requisitório.
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, nas eleições de 2012, editou a Resolução nº 801/12 dispondo sobre a
requisição de servidores para auxiliarem os trabalhos de preparação e realização das referidas eleições.
Tal resolução, em seu artigo 1o, assim dispunha:
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, [...]
RESOLVE:
Art. 1o. Delegar, em caráter excepcional, aos Juízos Eleitorais a requisição direta aos órgãos de origem de servidores da Administração Direta, Autárquica e
Fundacional, de que trata o art. 2o da Lei nº 6.999/82,
para compor a lotação dos respectivos cartórios eleitorais a fim de auxiliarem nos atos preparatórios das Eleições 2012 relativos ao fechamento do cadastro (grifo
nosso).

Observa-se perfeito alinhamento entre a regulamentação
local pelo TRE/RJ, a regulamentação federal pelo TSE e o previsto na Lei nº 6.999/82, uma vez que todos os atos normativos
limitam subjetivamente o alcance da requisição eleitoral a servidores públicos.
Nas eleições de 2014, o Tribunal Regional Eleitoral editou
ato normativo ainda mais claro e completo por meio da Resolução nº 874/2014. Além de reproduzir, em seu artigo 1o, a mesma
redação da resolução de 2012, estabeleceu em seu artigo 7o, § 2º,
inciso IV vedação expressa à requisição de empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista.
Por fim, com o objetivo de afastar qualquer dúvida sobre o
tema, cumpre destacar que o próprio Regimento Interno do TRE/
RJ (Resolução nº 895/14), em seu artigo 26, inciso LII, determina
que, entre as atribuições do seu presidente, está a de “autorizar
a requisição de servidores federais, estaduais e municipais, no
âmbito de sua jurisdição, para auxiliar nos Cartórios Eleitorais e
nas Secretarias, Diretorias e Coordenadorias do Tribunal [...]” (grifo nosso).
Constata-se, portanto, que o arcabouço normativo relacionado à requisição eleitoral lato sensu prevista no artigo 1 o da
Revista de Direito da ADVOCEF – Ano X – Nº 20 – Mai 15

333

EDUARDO ARAUJO BRUZZI VIANNA

ARTIGO

Lei nº 6.999/82 se mostra muito claro quanto aos seus limites
subjetivos, aplicando-se apenas e tão somente a servidores públicos e não alcançando empregados públicos de empresa pública e sociedade de economia mista.

2.2 Requisição eleitoral de agentes públicos para prestação
de contas
No que se refere à requisição eleitoral para prestação de
contas de campanhas eleitorais, prevista na Lei nº 9.504/97, o
cenário não se altera.
Nota-se que o referido dispositivo legal é muito claro ao limitar a requisição apenas sobre técnicos de Tribunal de Contas
(da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios).
Trata-se, portanto, de limitação subjetiva ainda mais restrita
do que a requisição genérica prevista no artigo 1o da Lei nº 6.999/
82, tendo em vista que na requisição para prestação de contas
apenas servidores públicos de Tribunal de Contas dos diversos entes federativos podem ser requisitados.
O artigo 105 da Lei nº 9.504/97 confere ao Tribunal Superior Eleitoral poder regulamentar, permitindo a expedição de instruções necessárias à fiel execução da própria Lei nº 9.504/97. O
referido dispositivo legal assim dispõe:
Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem
restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das
previstas nesta Lei, poderá expedir todas as instruções
necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos.

É possível observar que o legislador teve o cuidado de alertar,
de forma expressa, o Tribunal Superior Eleitoral quanto ao caráter regulamentar das instruções a serem expedidas, bem como
vedar expressamente a restrição de direitos distinta das previstas
na própria Lei nº 9.504/97.
O Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder regulamentar que lhe foi conferido pelo artigo 105 da Lei nº 9.504/97,
editou a Resolução nº 23.376/12, com o objetivo de disciplinar a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos, candidatos e comitês financeiros, bem como a prestação de contas nas
eleições de 2012.
A mencionada resolução, em seu artigo 46, assim dispõe:
Para efetuar o exame das contas, a Justiça Eleitoral
poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da
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União, dos Estados e dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios, pelo tempo que for necessário, bem
como servidores ou empregados públicos do Município, ou nele lotados, ou, ainda, pessoas idôneas da comunidade, devendo a escolha recair
preferencialmente entre aqueles que possuírem
formação técnica compatível, com ampla e imediata publicidade de cada requisição (Lei n. 9.504/97,
art. 30, § 3º) (grifos nossos).

A Resolução n° 23.376/12, no artigo acima reproduzido, faz
menção expressa ao artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.504/97, deixando
claro que se trata de regulamentação deste dispositivo legal.
No entanto, contrariando o disposto no artigo 105 da Lei
nº 9.504/97, o artigo 46 da Resolução TSE 23.376/12 flagrantemente
criou restrição de direitos distinta das previstas na própria Lei nº 9.504/
97, ao estabelecer a possibilidade de requisição, além de técnicos de
Tribunais de Contas, de servidores ou empregados públicos do Município ou nele lotados, ou, ainda, pessoas idôneas da comunidade.
Enquanto o artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.504/97 permite, tão
somente, a requisição de técnicos de Tribunal de Contas, o artigo 46 da Resolução TSE nº 23.376/12 amplia o alcance da requisição para empregados públicos do Município, ou nele lotados,
bem como para pessoas idôneas da comunidade.
O regulamento chega ao ponto de estender a possibilidade
de requisição de qualquer pessoa, seja ela servidora pública ou
não, seja ela empregada pública ou não. Simplesmente qualquer
pessoa idônea da comunidade pode ser requisitada para prestar
auxílio à Justiça Eleitoral, independentemente de eventual vínculo com a Administração Pública.
Não raro, empregados públicos de empresas públicas e/ou sociedades de economia mista são indevidamente requisitados a prestar auxílio nas prestações de contas eleitorais com base no artigo
46 da Resolução TSE nº 23.376/12 (e na ampliação ilícita dos limites
subjetivos do poder requisitório).
Trata-se de grave violação ao poder regulamentar deferido
ao TSE pelo artigo 105 da Lei nº 9.504/97.
Essa lei, em seu artigo 30, § 3º, nada fala sobre requisição
de empregado público (seja ele lotado em empresa estatal federal ou de qualquer outra esfera da Administração Pública Indireta), o que permite concluir que não permite a requisição de
empregado público.
A parte inicial do artigo 46 da Resolução TSE nº 23.376/12 é
reprodução semelhante à do artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
No entanto, a partir do momento em que o artigo 46 da Resolução TSE nº 23.376/12 criou novas hipóteses de requisição pela
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Justiça Eleitoral, houve a usurpação indevida do poder regulamentar conferido ao TSE pelo artigo 105 da Lei nº 9.504/97.
De fato, o artigo 46 da Resolução TSE nº 23.376/12 criou novas hipóteses de requisição pela Justiça Eleitoral, ao abranger “servidores ou empregados públicos do Município, ou nele
lotados, ou, ainda, pessoas idôneas da comunidade”.
O TSE, no exercício do poder regulamentar, não poderia ter
criado novas hipóteses de requisição. Deveria ter-se limitado a
regulamentar a forma pela qual os técnicos de Tribunais de
Contas (e somente eles) poderiam ser requisitados, nos exatos
termos do artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Em decorrência da ilegalidade contida no artigo 46 da Resolução TSE nº 23.376/12, a Resolução TRE/RJ nº 830/12 foi editada contendo exatamente o mesmo vício.
A Resolução TRE/RJ nº 830/12 disciplina a requisição de
servidores ou empregados públicos para realização do exame das prestações de contas de candidatos e de comitês financeiros nas campanhas eleitorais das eleições de 2012 no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro.
A referida resolução, em seu artigo 1o, assim dispõe:
Art. 1º Os juízes eleitorais responsáveis pela apreciação das prestações de contas de campanha, nos termos do art. 46 da Resolução TSE nº 23.376/12, poderão requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União,
dos Estados e dos Tribunais e Conselhos de Contas dos
Municípios, bem como servidores ou empregados públicos do Município, ou nele lotados, ou, ainda, pessoas idôneas da comunidade, devendo a escolha recair
preferencialmente entre aqueles que possuírem formação técnica compatível, com ampla e imediata publicidade de cada requisição, até o limite fixado no
Anexo Único desta Resolução, diretamente aos órgãos ou entidades do(s) município(s) sob sua jurisdição, ou nele(s) lotado(s), com o objetivo exclusivo de
efetuar o exame das contas referentes às eleições
municipais de 2012.

No que se refere às pessoas que podem ser alvo de requisição, a Resolução TRE/RJ nº 830/12 padece do mesmo vício de ilegalidade do artigo 46 da Resolução TSE nº 23.376/12, uma vez
que, em vez de se limitar a regulamentar a forma pela qual os
técnicos de Tribunais de Contas poderiam ser requisitados, conforme o disposto no artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.504/97, criou novas hipóteses de requisição, ampliando seu alcance para atingir
“servidores ou empregados públicos do Município, ou nele
lotados, ou, ainda, pessoas idôneas da comunidade”.
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Conclui-se, portanto, que a Resolução TSE nº 23.376/12 (art.
46) e a Resolução TRE/RJ 830/12 (art. 1o) usurparam o poder regulamentar conferido pela Lei nº 9.504/97 (art. 30, § 3º e art. 105).
O ilustre jurista e doutrinador José Afonso da Silva, ao tratar do Poder Regulamentar da Administração Pública, assim leciona:
O princípio é que o poder regulamentar consiste num
poder administrativo no exercício de função
normativa subordinada, qualquer que seja seu objeto. Significa dizer que se trata de poder limitado.
Não é poder legislativo; não pode, pois, criar
normatividade que inove a ordem jurídica. Seus
limites naturais situam-se no âmbito da competência
executiva e administrativa, onde se insere. Ultrapassar esses limites importa em abuso de poder, em
usurpação de competência, tornando-se írrito o regulamento dele proveniente (Silva, 2005, p. 425-426,
grifos nossos).

Pertinente destacar, também, as precisas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o referido tema:
Há inovação proibida sempre que seja impossível afirmar-se que aquele específico direito, dever, obrigação,
limitação ou restrição já estavam estatuídos e identificados na lei regulamentada. Ou reversamente: há inovação proibida quando se possa afirmar que aquele
específico direito, dever, obrigação, limitação ou restrição incidente sobre alguém não estavam já
estatuídos e identificados na lei regulamentada.
A identificação não necessita ser absoluta, mas deve
ser suficiente para que se reconheçam as condições básicas de sua existência em vista de seus pressupostos,
estabelecidos na lei e nas finalidades que ela protege.
É, pois, à lei, e não ao regulamento, que compete indicar as condições de aquisição ou restrição de direito. Ao
regulamento só pode assistir, à vista das condições
preestabelecidas, a especificação delas. E esta
especificação tem que se conter no interior do conteúdo significativo das palavras legais enunciadoras do teor
do direito ou restrição e do teor das condições a serem
preenchidas (MELLO, 2008, p. 349, grifos nossos).

Com base nas lições acima colacionadas, é possível afirmar
que a Resolução TSE nº 23.376/12 (art. 46) e a Resolução TRE/RJ
nº 830/12 (art. 1o) inovaram na ordem jurídica, ao permitir a requisição de pessoas não previstas no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Tais resoluções, portanto, nas palavras de Silva (2005), importam em usurpação de competência, bem como em abuso de poder.
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As referidas resoluções estabelecem, nos termos de Mello
(2005), uma inovação proibida, uma vez que criaram restrições
não estatuídas na Lei nº 9.504/97.
Doutrina e jurisprudência possuem posicionamento no sentido de que a inovação na ordem jurídica veiculada por meio de
regulamento viola o princípio constitucional da legalidade,
segundo o qual ninguém é obrigado a fazer ou deixar de
fazer alguma coisa senão em virtude de lei (art. 5o, inciso II,
da CRFB/88).
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a referida matéria diversas vezes, conforme se observa nos julgados a
seguir colacionados:
[...] PODER REGULAMENTAR. LIMITES. [...]
[...]
3. No regime constitucional vigente, o Poder Executivo
não pode editar regulamentos autônomos ou independentes – atos destinados a prover sobre situações
não-predefinidas na lei – mas, tão-somente, os regulamentos de execução, destinados a explicitar o
modo de execução da lei regulamentada (CF/88, art.
84, IV)
[...]
(STJ, Primeira Turma, REsp nº 526.015/SC, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 06.03.2006, grifos nossos)
[...] IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1. O ato administrativo, no Estado Democrático de
Direito, está subordinado ao princípio da legalidade (CF/88, arts. 5º, II, 37, caput, 84, IV), o que
equivale assentar que a Administração só pode
atuar de acordo com o que a lei determina. Desta
sorte, ao expedir um ato que tem por finalidade
regulamentar a lei (decreto, regulamento, instrução, portaria, etc.), não pode a Administração inovar na ordem jurídica, impondo obrigações ou limitações a direitos de terceiros.
2. Consoante a melhor doutrina, “é livre de qualquer
dúvida ou entredúvida que, entre nós, por força dos
arts. 5, II, 84, IV, e 37 da Constituição, só por lei se regula
a liberdade e a propriedade; só por lei se impõem obrigações de fazer ou não fazer. Vale dizer: restrição alguma se impõem [sic] à liberdade ou à propriedade pode ser imposta [sic] se não estiver previamente delineada, configurada e estabelecida em
alguma lei, e só para cumprir dispositivos legais é
que o Executivo pode expedir decretos e regulamentos”. (Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de
Direito Administrativo. São Paulo, Malheiros Editores,
2002, p. 306/331).
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[...]
(STJ, Primeira Turma, REsp nº 584.798/PE, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 06.12.2004, grifos nossos)

Conclui-se, portanto, que a Resolução TSE nº 23.376/12 (art.
46) e a Resolução TRE/RJ nº 830/12 (art. 1o), ao inovarem na ordem jurídica, permitindo a requisição de pessoas não previstas
no art. 30, § 3º, da Lei nº 9.504/97, violaram o princípio da
legalidade (art. 5o, II da CRFB/88), incidindo, assim, no vício de
inconstitucionalidade.
Tal vício se deu em atos normativos editados quando da realização das Eleições de 2012 (Resolução TSE nº 23.376/12 e Resolução TRE/RJ nº 830/12).
Nas eleições de 2014, outros dois atos normativos foram
editados para regulamentar a matéria: a Resolução TSE nº 23.406/
2014 e a Resolução TRE/RJ nº 907/2014.
Os vícios, ora apontados na regulamentação das eleições
de 2012, permaneceram presentes na regulamentação editada
para as eleições de 2014. O artigo 48 da Resolução TSE
nº 23.406/14 possui redação idêntica à do artigo 46 da Resolução TSE nº 23.376/12, ou seja, cria novas hipóteses de requisição para prestação de contas ao abranger “servidores ou empregados públicos do Município, ou nele lotados, ou, ainda, pessoas idôneas da comunidade”, além de técnicos de
Tribunais de Contas, violando, assim, os estritos termos do artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
A única diferença que se observa entre as eleições de 2012
e 2014 no âmbito normativo-regulamentar é a ausência de regulamentação sobre a matéria pelo TRE/RJ. Ao contrário do que
se observou nas eleições de 2012, em que a Resolução TRE/RJ nº
830/12 tratava especificamente da matéria (ainda que reproduzindo texto idêntico ao da resolução do TSE), nas eleições de
2014, a Resolução TRE/RJ nº 907/2014, apesar de disciplinar o
processo de prestação de contas eleitorais, nada falou sobre a
requisição de agentes públicos.
De qualquer forma, diante da regulamentação pelo TSE, por
meio da Resolução nº 23.406/14, o vício de inconstitucionalidade
decorrente da usurpação do poder regulamentar permaneceu
presente em âmbito nacional.
Resta aguardar para que, nas próximas eleições, o TSE mude
seu posicionamento e edite regulamento em consonância com o
disposto no artigo 30, § 3º, da Lei nº 9.504/97, dando fim, de
forma definitiva, a uma regulamentação discordante de texto
expresso de lei federal.
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Cessão eleitoral de agentes públicos

A cessão eleitoral de agentes públicos encontra base legal
no artigo 94-A, inciso II, da Lei nº 9.504/97. O referido dispositivo possui a seguinte redação:
Art. 94-A. Os órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em
casos específicos e de forma motivada, pelos Tribunais
Eleitorais:
[...]
II – ceder funcionários no período de 3 (três) meses antes a 3 (três) meses depois de cada eleição.

Um exame superficial do instituto pode dar a entender que,
tendo o inciso II do art. 94-A da Lei nº 9.504/97 utilizado o termo funcionários, seu âmbito de aplicação poderia ser estendido
a empregados públicos de empresas estatais, não se restringindo apenas a servidores públicos estatutários.
No entanto, a interpretação sistemática do regramento legal e regulamentar do instituto apresenta como conclusão
inexorável a limitação do campo de aplicação da cessão eleitoral apenas para servidores públicos, assim entendido como o
agente público submetido ao regime estatutário e regido por
lei própria.
Isso porque a expressão funcionários de órgãos e entidades
da Administração Pública direta e indireta não apresenta delineamento certo e preciso, não permitindo ao aplicador do Direito alcançar, de imediato, a sua real amplitude.
De fato, o termo funcionário público não é juridicamente
técnico, sendo inclusive reprovável sua utilização pelo legislador no artigo 94-A, inciso II, da Lei nº 9.504/97.
Nessas situações, o aplicador do Direito deve se socorrer da
regulamentação que, ao especificar o modo de aplicação da lei
regulamentada, define, tecnicamente, a qual conjunto de agentes públicos o legislador quis se referir.
A Resolução TSE nº 23.255/2010, mesmo regulamento citado no item 2.1 quando se analisou o instituto da requisição eleitoral genérica, trata, em seu artigo 10, sobre a cessão eleitoral.
O referido dispositivo assim dispõe:
Art. 10. A cessão de servidores à Justiça Eleitoral para
ocupar cargo em comissão ou exercer função de confiança se dá com base no art. 93, inciso I, da Lei n. 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, e cessa automaticamente
em caso de exoneração ou dispensa.
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Parágrafo único. À cessão prevista no art. 94-A, inciso II,
da Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, aplica-se o
disposto no art. 7o, caput (grifo nosso).

O artigo 7 o, caput, da mesma resolução, mencionada no
parágrafo único do dispositivo acima aludido, possui a seguinte
redação:
Art.7o. No caso de acúmulo ocasional de serviço na zona
eleitoral podem ser excedidos os limites estabelecidos
no art. 6o e requisitados outros servidores, pelo prazo
máximo e improrrogável de seis meses, desde que autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (grifo nosso).

Constata-se, portanto, que, ao tratar do instituto da cessão
eleitoral, a resolução regulamentadora fala expressamente em
servidores públicos, remetendo, ainda, à legislação própria dos
servidores públicos civis federais (Lei nº 8.112/90).
E não poderia ser diferente. A Resolução TSE nº 23.255/2010,
ao tratar conjuntamente da requisição e cessão eleitorais de
agentes públicos, manteve simetria entre os institutos, limitando-os subjetivamente da mesma forma e na mesma medida.
Conclui-se, portanto, que o legislador, no artigo 94-A, inciso
II, da Lei nº 9.504/97, ao falar em funcionários públicos, quis se
referir aos servidores públicos estatutários da Administração Pública Direta e Indireta, somente sendo lícito à Justiça Eleitoral
aplicar a cessão eleitoral em face de tais agentes públicos.
Embora a regulamentação federal, editada pelo TSE, seja
clara nesse sentido, nas eleições de 2014, o TRE/RJ editou a Resolução nº 890/2014, regulamentando a cessão de servidores da
Administração Pública Direta e Indireta para auxiliarem os trabalhos de preparação e realização das eleições de 2014.
A referida resolução, em seu artigo 1 o, autorizou a cessão
não apenas de servidores públicos, mas também de empregados
públicos da Administração Direta e Indireta.
Ademais, em seu artigo 7o, caput e §1º, a referida resolução
dispôs expressamente sobre pessoas que não poderiam ser cedidas, apresentando rol muito semelhante àquele encontrado no
art. 7o da Resolução TRE/RJ nº 870/14, que trata da requisição
eleitoral genérica, com a diferença de que nesta última há
vedação expressa de requisição de empregados públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista.
Observa-se, portanto, que a regulamentação do TSE, ao tratar conjuntamente da requisição e cessão eleitorais de agentes
públicos, manteve simetria entre os institutos, limitando-os subjetivamente da mesma forma e na mesma medida, enquanto a
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regulamentação local pelo TRE/RJ, em frontal desconformidade
com a norma legal e a regulamentação federal sobre o tema,
estendeu indevidamente o rol de agentes públicos submetidos
ao instituto da cessão eleitoral.
Trata-se, portanto, de ampliação que viola não apenas o
disposto na regulamentação federal editada pelo TSE por meio
da Resolução nº 23.255/10, mas também a norma legal prevista
no artigo 94-A, inciso II, da Lei nº 9.504/97, incorrendo no mesmo vício de ilegalidade estudado no item 2.2, qual seja,
usurpação do poder regulamentar em desacordo com a norma
hierarquicamente superior.
Sendo assim, de acordo com a interpretação sistemática dos
atos normativos que regem a cessão eleitoral de agentes públicos, conclui-se que seu âmbito de aplicação se limita aos servidores públicos da Administração Pública Direta e Indireta, não
alcançando empregados públicos de empresas públicas e sociedades de economia mista.

3 Jurisprudência da Justiça Eleitoral e precedente da Justiça
Federal e do Superior Tribunal de Justiça
As conclusões apresentadas nos tópicos anteriores são corroboradas pela própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, bem como por precedente emanado da Justiça Federal e
do Superior Tribunal de Justiça.
Ao ser instado a se manifestar sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral, reiteradamente, afirma que a requisição eleitoral abrange, tão somente, servidores públicos da Administração Pública Direta da União, dos estados, do Distrito Federal,
dos territórios e dos municípios, bem como de suas autarquias e
fundações públicas, não alcançando empresas públicas e sociedades de economia mista.
A Resolução TSE nº 23.127 (Processo Administrativo nº
19.382) assim dispõe:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRE/PI. CONSULTA. SERVIDOR. REQUISIÇÃO. LEI N. 6.999/82. ALCANCE.
O art. 1º da Lei n. 6.999/82 limita a requisição, pela Justiça Eleitoral, aos servidores públicos da administração
direta da União, dos estados, do Distrito Federal, dos
territórios e dos municípios, bem como de suas
autarquias e fundações públicas

Nas precisas lições do relator do referido processo administrativo,
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a requisição disciplinada pela Lei n. 6.999/82 é medida
excepcional e deve ser interpretada de forma estrita.
Não há como ampliar o alcance do dispositivo que traz a
expressão ‘servidores públicos da União, dos estados,
do Distrito Federal, dos territórios, dos municípios e das
autarquias’ para abarcar outras situações de vínculo
funcional com a Administração Pública por ele não contempladas.

No Processo Administrativo nº 15.505/RJ, o Tribunal Superior Eleitoral foi ainda mais claro e incisivo, ao afirmar, expressamente, que não é possível requisição de empregado da CAIXA.
A ementa ficou assim redigida: “Requisição de servidor da Caixa
Econômica Federal para a Justiça Eleitoral. Impossibilidade. Precedentes: Resoluções n. 15.214 e 17.333. Pedido indeferido”.
No Processo Administrativo nº 18.714/BA, o Tribunal Superior Eleitoral, ao analisar requisição de empregado de sociedade
de economia mista, assim se pronunciou: “Pedido de Requisição
de empregado de sociedade de economia mista. Ausência de
previsão legal. Não-caracterização de caso específico previsto na
Resolução n. 20.753/00. Indeferimento”.
Nesse julgamento, importante destacar, também, trecho do
voto do relator que, após analisar o conteúdo dos atos normativos
aplicáveis ao tema, bem como diversos precedentes sobre a matéria, afirmou que “infere-se da legislação vigente e da doutrina
apenas o que restritamente exposto: com relação ao instituto da
requisição, o empregado da Administração Indireta não foi equiparado ao servidor público da Administração Direta”.
Por fim, não se pode deixar de mencionar a Resolução TSE
nº 15.214/89 (Consulta nº 10.044), de forma a demonstrar que o
entendimento jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria se encontra sedimentado há mais de vinte anos. A
ementa restou assim redigida: “Funcionários. Requisição para a
Justiça Eleitoral. Alcance da Lei 6999/82. Limitações à Administração direta e autarquias”.
O TSE, portanto, desde 1989, já possuía entendimento de
que, nas palavras do relator, “da interpretação sistemática dos
dispositivos do Código Eleitoral de 1965 com a Lei 6999 de 1982,
que esta lei restringe a requisição de servidores da administração direta e autarquias, e não à [sic] administração indireta, no
caso – empresa pública”.
Diante do verdadeiro compêndio jurisprudencial acima aludido, não restam dúvidas de que o Tribunal Superior Eleitoral
possui entendimento sedimentado no sentido de que o poder
de requisição da Justiça Eleitoral não alcança empresas
públicas e sociedades de economia mista.
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Importante destacar, ainda, que o tema ora em estudo não
foi apreciado apenas pela Justiça Eleitoral.
A referida matéria, após ser analisada pelo TRF-5ª Região,
chegou ao Superior Tribunal de Justiça, por conta do ajuizamento, pelo Ministério Público Federal, de Ação Civil Pública
visando à anulação de atos de requisição de empregados de
sociedade de economia mista ao Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco.
A 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região aplicou o mesmo posicionamento jurisprudencial do TSE, reconhecendo a impossibilidade de requisição eleitoral de empregado
público. Segue, abaixo, a ementa do acórdão:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ART. 1º DA LEI N. 6.999/82. OFENSA. ART. 37 DA
CF/88. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
INAPLICAÇÃO.
1. Não se reconhece ao Tribunal Regional Eleitoral de
Pernambuco (TRE/PE) o poder de requisitar empregados da Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU –
sociedade de economia mista federal vinculada ao Ministério dos Transportes, sem grave ofensa à lei. Inteligência do art. 1º da Lei n. 6.999/82.
[...]
3. Apelação e remessa oficial improvidas.
(TRF-5ª Região, 1ª Turma, Apelação Cível nº 330695/PE
(2003.83.00.007057-0), Rel. Des. Fed. Francisco Wildo,
sessão de julgamento em 19.08.2004)

Em face de tal decisão, foi interposto Recurso Especial. O
STJ, no julgamento do REsp nº 735.156/PE, por maioria, manteve o acórdão proferido pelo TRF-5ª Região, mas acabou por não
apreciar o mérito do recurso propriamente dito.
No entanto, importante destacar que o Ministro Francisco
Falcão (vencido apenas porque abordava o mérito), se pronunciou de forma precisa sobre o tema, ao afirmar que
a recorrente pretende dar uma interpretação indevida
ao mencionado dispositivo, qual seja, de forma extensiva, para que dele se possa entender também possível a
requisição de empregados públicos à Justiça Eleitoral.
Tal é inviável, e sem maiores delongas, valho-me dos
seguintes trechos do aresto recorrido, que merece ser
integralmente mantido, afastando-se a hipótese de violação ao artigo 1º, da Lei n. 6.999/82 [...].

Conforme se observa, as decisões judiciais sobre o tema são
unânimes em reconhecer que o instituto da requisição eleitoral
de agentes públicos é inaplicável em face de empregados públi344
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cos de empresa pública e sociedades de economia mista, sob pena
de abuso do poder requisitório.
Ademais, ainda que não tenha sido possível encontrar precedentes judiciais sobre o instituto da cessão eleitoral de agentes públicos, é de se aplicar o mesmo entendimento, tendo em
vista a simetria legislativa que a cessão e a requisição eleitorais
apresentam, bem como por se tratar, ao final, de medidas similares, de utilização de recursos humanos de outros órgãos ou entidades públicas de forma excepcional e temporária pela Justiça
Eleitoral.

4 CAIXA como empresa pública exploradora de atividade
econômica
A CAIXA é uma empresa pública federal, integrante da Administração Pública Indireta. Além disso, é pessoa jurídica de direito privado, nos termos do artigo 5º, inciso II, do Decreto-Lei
n. 200/67.
É uma instituição financeira, exploradora de atividade econômica, em decorrência da existência de relevante interesse coletivo, nos termos do artigo 173, caput, da Constituição Federal.
Por explorar atividade econômica, está sujeita ao regime
jurídico próprio das empresas privadas, conforme o disposto no
artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.
O artigo 173, caput e § 1º, da Constituição Federal assim
dispõe:
Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo
Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
[...]
§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:
I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado
e pela sociedade;
II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (grifos nossos).

Em decorrência do disposto no artigo 173, § 1º, inciso II, da
CRFB/88, é possível afirmar que o regime jurídico das empresas
públicas exploradoras de atividade econômica, justamente em
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razão dessa finalidade, é o que mais se aproxima do direito privado. Para essas pessoas jurídicas, a regra é a aplicação do direito privado; o direito público é a exceção e deve ser aplicado restritivamente, quando tiver previsão expressa
(MARINELA, 2011, p. 146).
Esse é o entendimento da melhor doutrina sobre o tema.
Quando se trata do aspecto relativo ao exercício em si da atividade econômica, predominam as normas de direito privado, o
que se ajusta bem à condição dessas entidades como instrumentos do Estado-empresário. É comum, portanto, a incidência de
normas de Direito Civil ou de Direito Empresarial, reguladoras
que são das relações econômicas de direito privado. Aliás, essa
deve ser a regra geral, o que se confirma pelo art. 173, § 1º, II,
da CRFB/88, que é peremptório ao estabelecer sua sujeição ao
regime jurídico próprio das empresas privadas quanto a
direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias
(CARVALHO FILHO, 2007, p. 433).
As empresas públicas exploradoras de atividade econômica
se submetem ao regime jurídico próprio das empresas privadas
naquilo que se refere à sua atividade fim para que não gozem
de privilégios que poderiam lhes beneficiar, em detrimento das
empresas privadas. Em última análise, trata-se de norma constitucional derivada do princípio da isonomia.
Por outro lado, esse mesmo princípio deve ser interpretado,
também, no sentido de que as empresas públicas exploradoras
de atividade econômica, por estarem submetidas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, não podem ser prejudicadas em sua atividade fim em benefício dessas últimas.
Em suma, as empresas públicas exploradoras de atividade
econômica não podem ser beneficiadas nem prejudicadas
em razão de sua natureza, em comparação com as empresas privadas. Trata-se de uma verdadeira via de mão dupla do
princípio da isonomia.
A CAIXA, assim como todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, é composta integralmente por empregados públicos.
Dentro desse raciocínio, ao se permitir requisição e/ou cessão eleitoral de empregado público da CAIXA, há, na verdade,
impacto direto na atividade fim desta, em decorrência da perda,
ainda que temporária, de sua força de trabalho.
Por força do artigo 173, § 1º, inciso II c/c artigo 5º, caput,
ambos da CRFB/88, se os funcionários de instituições financeiras
privadas não podem ser alvo de requisições e/ou cessões da Justiça Eleitoral, os empregados públicos da CAIXA também não
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podem, sob pena de inconstitucionalidade decorrente de violação ao princípio da isonomia.
Ressalte-se que, no presente caso, a questão se mostra ainda mais grave em função do disposto no artigo 37, inciso II, da
CRFB/88 (investidura por meio de concurso público).
Conforme já ressaltado, o artigo 173, § 1º, inciso II, da CRFB/88
determina que as empresas públicas exploradoras de atividade econômica se sujeitem ao regime jurídico próprio das empresas privadas.
Tal norma, por ter sede constitucional, somente pode ser
mitigada por norma de mesma estatura hierárquica. Por conta
disso, todas as limitações incidentes sobre empresas públicas exploradoras de atividade econômica devem estar dispostas em
normas constitucionais.
Trata-se da hipótese prevista no artigo 37, inciso II, da CRFB/88,
que determina a investidura em emprego público por meio de concurso público.
A CAIXA, por força da referida norma constitucional, é obrigada a selecionar todos os seus empregados por meio de concurso público. Em decorrência disso, conclui-se que a perda de um
empregado, por força de requisição e/ou cessão da Justiça Eleitoral, não é facilmente absorvida e depende do cumprimento das
regras constitucionais e legais aplicáveis ao concurso público.
Constata-se, portanto, que a violação do princípio da
isonomia, dentro dessa ótica, se mostra ainda mais contundente e
prejudicial.
Conforme abordado nas seções anteriores, não existe regra
legal determinando a sujeição de empresa pública à requisição
e/ou cessão da Justiça Eleitoral.
No entanto, o que se observa é que, mesmo inexistindo tal
submissão, diante das normas constitucionais previstas no artigo
5º, caput c/c 173, § 1º, inciso II, da CRFB/88, o ato de requisição
e/ou cessão de empregado da CAIXA se mostraria não apenas
ilegal, mas inconstitucional, uma vez que colocaria a empresa
pública em situação de desvantagem em relação às empresas
privadas, sendo certo que todas as mitigações ao regime jurídico das empresas públicas exploradoras de atividade econômica
devem ter sede constitucional.
Tudo o que aqui foi dito em relação à CAIXA se estende a
toda e qualquer empresa estatal (empresa pública e/ou sociedade de economia mista) exploradora de atividade econômica,
como é o caso, por exemplo, do Banco do Brasil.
Diante do ora exposto, é possível afirmar, portanto, que,
além de inexistir base legal autorizativa de requisição e/ou ces-
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são eleitoral em face de empregado público da CAIXA, há óbice
constitucional intransponível impedindo tal conduta.

Conclusão
Conforme profundamente analisado, a legislação brasileira
contém dispositivos legais que garantem à Justiça Eleitoral a
possibilidade de solicitar recursos humanos de outros órgãos ou
entidades, de forma excepcional e temporária, seja por meio de
requisição eleitoral, seja mediante cessão eleitoral de agentes
públicos.
A Lei nº 6.999/82, regulamentada pelo TSE por meio da Resolução nº 23.255/10, ao disciplinar a requisição genérica de
agentes públicos pela Justiça Eleitoral, apenas permitiu que servidores públicos pudessem ser requisitados, assim entendido o
agente público submetido ao regime estatutário e regido por
lei própria, não abrangendo, por consequência, o empregado
público de empresa pública ou sociedade de economia mista.
A Lei nº 9.504/97, por sua vez, ao disciplinar a requisição
eleitoral para prestação de contas de campanhas eleitorais, em
seu art. 30, § 3º, restringiu ainda mais o seu campo de atuação,
ao estabelecer a possibilidade de requisição apenas de técnicos
de Tribunal de Contas (da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios).
O TSE, ao regulamentar a matéria por meio da Resolução
nº 23.376/12 (art. 46), usurpou o poder regulamentar conferido pela Lei nº 9.504/97 em seu artigo 105, tendo inovado na
ordem jurídica, ao permitir a requisição de pessoas não previstas no art. 30, § 3º, desta mesma lei, violando, assim, o princípio
da legalidade (art. 5o, II da CRFB/88).
Por conta disso, é possível concluir que a requisição eleitoral para prestação de contas é inaplicável em face de empregado público de empresa pública ou sociedade de economia mista, sob pena de abuso do poder requisitório conferido pela Lei
nº 9.504/97, sendo imperativo que o TSE revise sua norma
regulamentadora, de forma a compatibilizá-la ao texto legal,
evitando, assim, a perpetuação da ilegalidade, inclusive pelos
próprios Tribunais Regionais Eleitorais quando da regulamentação local, uma vez que, em geral, se inspiram na regulamentação nacional editada pelo TSE.
No que tange à cessão eleitoral de agente público, conforme restou demonstrado, o legislador cometeu um deslize técnico ao se utilizar do termo “funcionário” no inciso II do art. 94-A
da Lei nº 9.504/97.
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No entanto, a interpretação sistemática do regramento legal e regulamentar do instituto permite concluir pela limitação
do campo de aplicação da cessão eleitoral apenas para servidores públicos, da mesma forma como ocorre com a requisição prevista no art. 1o da Lei nº 6.999/82, não se estendendo a empregados públicos de empresas estatais.
Tais posicionamentos são respaldados por farta jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e por precedente da Justiça
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista entendimento unânime no sentido de que o instituto da requisição
eleitoral não pode ser aplicado em face de empregados públicos de empresa pública e sociedade de economia mista.
Apesar da ausência de precedentes judiciais específicos sobre a cessão eleitoral, é de se aplicar o mesmo entendimento,
tendo em vista a simetria legislativa que a cessão e a requisição
eleitorais apresentam, bem como por se tratar, ao final, de medidas similares, de utilização de recursos humanos de outros órgãos ou entidades públicas de forma excepcional e temporária
pela Justiça Eleitoral.
Por fim, a par da existência de diversos atos normativos (leis
federais e regulamentos) estabelecendo limitação subjetiva aos
institutos da requisição e cessão eleitorais de agentes públicos,
restou demonstrado que apenas a Constituição Federal já teria
força normativa suficiente para afastar a aplicação dos referidos
institutos em face da CAIXA e das demais empresas públicas e
sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica.
Isso porque eventual ato de requisição e/ou cessão eleitoral
de empregado da Caixa Econômica Federal se mostraria
inconstitucional, por violar os artigos 5º, caput e 173, § 1º, inciso
II, todos da CRFB/88, uma vez que colocaria a empresa pública
em situação de desvantagem em relação às empresas privadas,
sendo certo que todas as mitigações ao regime jurídico das empresas públicas exploradoras de atividade econômica devem ter
obrigatoriamente sede constitucional, sob pena de violação ao
princípio da isonomia.
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RESUMO
A informatização dos processos judiciais é uma realidade.
Saímos do campo dos projetos e passamos a ser testemunhas e ao
mesmo tempo atores da informatização dos processos judiciais
que se desenvolve nos tribunais brasileiros e, por consequência,
nos escritórios de advocacia e, por fim, no mundo jurídico. No Rio
Grande do Sul, estamos convivendo com o peticionamento
eletrônico há bastante tempo (desde meados de 2002) e o processo
totalmente virtual é uma realidade desde 21 de outubro de 2009,
quando a Justiça Federal da 4ª Região passou a ser totalmente
eletrônica, com ações tramitando no primeiro e segundo graus
por meio do intitulado eProc – o processo eletrônico da 4ª Região.
Em 21 de junho de 2011, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
lançou o Processo Judicial eletrônico (PJe) na tentativa de unificar
os sistemas então existentes. De lá para cá, os debates e as críticas
se sucederam, sobretudo pelo açodamento na implantação do
PJe e pela falta de diálogo com a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB). Tomamos o desafio de apresentar algumas considerações
sobre o processo eletrônico e suas repercussões na rotina dos
advogados empregados: os mais novos infoproletários.
Palavras-chave: Informatização. Processo eletrônico.
Histórico. Realidade atual. Infoproletário.

ABSTRACT
The use of information technology on court proceedings is a
reality. We left the projecting field and became witnesses and at
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the same time actors of information technology usage on court
proceedings that has been developed inside the Brazilian courts;
and, consequently, in law firms and, finally, in the legal world. In
the state of Rio Grande do Sul, we are living with the electronic
petitioning for a long time (since mid-2002) and the fully virtual
lawsuits is a reality since October 21th of 2009, when the Federal
Court of the 4th. Region became fully electronic, with procedures
being processed in the first and second degrees of jurisdiction
through the system entitled eProc – the 4th Region’s electronic
lawsuit. On June 21th of 2011, the National Council of Justice (CNJ)
launched the Electronic Process of Law (PJe) in an attempt to unify
the existing systems. Since then, debates and criticism ensued,
especially due the haste in how the PJe was implemented and the
lack of dialogue with the Brazilian Bar Association (OAB).
Keywords: Information technology. Electronic lawsuit.
History. Current reality. Infoproletariat.

Introdução
Recordamos que, em final de 2002 – passada, portanto, mais
de uma década – quando instados pela Revista da ADVOCEF a
manifestar opinião sobre o processo de informatização e o projeto de lei 71/2002, emitíamos o seguinte posicionamento:1
O projeto de Lei 71/2002, que trata da informatização
do processo judicial, merece o apoio de todos, principalmente por parte dos operadores do Direito. Digo
isso, em razão do ganho a ser obtido por conta da
redução de custo e de tempo. A utilização do meio
eletrônico no processo judicial facilitará, sobremaneira, a comunicação entre as “partes” envolvidas e permitirá melhor desempenho do advogado e do próprio Poder Judiciário.

Hoje, a informatização dos processos judiciais é uma realidade. Saímos do campo dos projetos e passamos a ser testemunhas e
1

Breve resumo sobre a legislação brasileira relativa à informatização do processo: A Lei nº 10.259/2001, que dispõe sobre a instituição dos Tribunais Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal brasileira, permitiu, pela primeira
vez, a adoção de atos processuais totalmente eletrônicos no sistema processual brasileiro, ao prever, no art. 24, a criação de programas de informática
para subsidiar a instrução das causas submetidas aos Juizados. Posteriormente, a Lei nº 11.280/2006, no parágrafo único, do art. 154, permitiu a prática de
atos processuais eletrônicos em todos os tribunais nacionais, com a utilização
dos certificados digitais. Em seguida, a Lei nº 11.382/2006 introduziu a possibilidade de embargos on-line (art. 655-A) e penhora on-line (art. 689-A). E,
finalmente, a Lei nº 11.419/2006 regulamentou a tramitação dos processos
judiciais em meio eletrônico nos tribunais brasileiros.
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ao mesmo tempo atores da informatização dos processos judiciais
que se desenvolve nos tribunais brasileiros e, por consequência,
nos escritórios de advocacia e, por fim, no mundo jurídico.
O Brasil, ao que se sabe, é precursor no uso do processo
eletrônico e os Juizados Especiais Federais da 4ª Região foram os
pioneiros em terras brasileiras; inclusive, anteriormente à edição
da Lei nº 11.419/2006. A justiça brasileira, ao longo da última
década, chegou a contar com 46 (quarenta e seis) sistemas em
uso de processo eletrônico (ATHENIENSE, 2014, p. 5).
Em 21 de junho de 2011, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) lançou o Processo Judicial eletrônico (PJe) na tentativa de
unificar os sistemas então existentes. Naquela altura, o então
Presidente do CNJ, ministro César Peluso, falava da magnitude
do PJe, bem como da revolução na atuação do Poder Judiciário,
porém não olvidou quanto à falta de infraestrutura dos tribunais e da necessidade de capacitação dos magistrados, servidores e advogados, bem como da garantia de respostas rápidas às
demandas de correção e de alteração do sistema.
De lá para cá, os debates e as críticas se sucederam, sobretudo
pelo açodamento na implantação do PJe e pela falta de diálogo
com a Ordem dos Advogados do Brasil. Assim, diante do desafio de
melhoria do acesso à Justiça e da realidade nacional e desigualdades regionais, grandes esforços estão sendo reunidos, para, da
melhor forma, garantir a informatização dos processos judiciais.
No Rio Grande do Sul, estamos convivendo com o
peticionamento eletrônico há bastante tempo (desde meados
de 2002) e o processo totalmente virtual é uma realidade desde
21 de outubro de 2009, quando a Justiça Federal da 4ª Região
passou a ser totalmente eletrônica, com ações tramitando no
primeiro e segundo graus por meio do intitulado eProc – o processo eletrônico da 4ª Região.2
2

Segundo divulgado pelo próprio TRF da 4ª Região, em 21/10/2014, o eProc
começou a ser implantado em novembro de 2009 na Justiça Federal de Rio
Grande (RS) como projeto-piloto e, em 2010, já era usado em todas as matérias e graus de jurisdição, da primeira instância ao tribunal. Atualmente,
apenas 8% dos processos permanecem em papel e esse número deve se
extinguir até 2015. Hoje, são quase 3 milhões de ações virtuais distribuídas
no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), na Justiça Federal (JF) do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, nos Juizados Especiais
Federais (JEFs) e nas Unidades Avançadas de Atendimento (UAA). Esses
números levaram o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a reconhecer o TRF4
como o tribunal mais virtual do país, segundo o levantamento “Justiça em
Números” de 2014. Disponível em <http://www2.trf4.jus.br/trf4/
controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=10500>. Acesso em: 30
jan. 2015.
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A advocacia, com efeito, vive uma realidade particular: o
crescimento do número de profissionais assalariados; um grande
número de escritórios de advocacia e de médias e grandes empresas contratam profissionais advogados, mediante vínculo
empregatício e em caráter não eventual. Esse fenômeno próprio
do século XX afasta a característica da profissão de desempenho
liberal e autônomo e cria uma massa de proletariados.
E, com o advento da tecnologia da informação e da
informatização do processo judicial, passamos a conhecer de
perto as sombrias consequências da sociedade informatizada e
adentramos a uma nova classe social dentro do capitalismo, passamos a pertencer a uma nova condição proletária: o
infoproletariado. 3
Assim, diante da experiência até então vivenciada com a utilização diária do eProc e a partir da decisão do CNJ de adoção
de uma solução única, em nível nacional, de sistema de processo
judicial eletrônico, tomamos o desafio de apresentar algumas
considerações, do ponto de vista particular de um advogado
operador do sistema, sobre o processo eletrônico e suas repercussões na rotina dos mais novos infoproletários.

1 O processo eletrônico no Brasil, na Europa e nos Estados
Unidos
O processo judicial e os atos processuais, nos moldes até
então conhecidos, estão com os dias contados. Esse é o propósito da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, considerada o
marco regulatório brasileiro da informatização do processo judicial, bem como do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que se
encontra empenhado na implantação do Processo Judicial eletrônico (PJe), como uma solução única na tramitação eletrônica
de processos judiciais no território nacional.4
3

4

Passamos a conhecer e utilizar o termo infoproletário a partir da leitura do
livro Infoproletários, degradação real do trabalho virtual, de Ricadro Antunes
e Ruy Braga (São Paulo: Boitempo Ed., 2011). Segundo os autores, é importante descortinar as formas de ser do cibertariado – expressão utilizada por
Úrsula Huws, em The Making of a Cynertariat: Virtual Work in a Real World
(Nova York/Londres, Monthly Review/The Merlin, 2003).
O Processo Judicial eletrônico (PJe) foi desenvolvido pelo CNJ em parceria
com alguns tribunais brasileiros e, depois de algum tempo de discussão e de
ajustes, passou a contar com a parceria da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB). O PJe foi lançado oficialmente em 21 de junho de 2011, pelo então
presidente Cezar Peluso. Segundo informações do próprio CNJ, desde 3 de
fevereiro de 2014, esse sistema está sendo utilizado exclusivamente para o
trâmite de novos processos e constitui-se no primeiro passo para a migração
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Ao longo dos últimos anos, o Poder Judiciário brasileiro já
promovera algumas iniciativas de unificação de sistemas eletrônicos de acompanhamento processual, o que, em regra, resultou em frustração. A realidade brasileira mostrava-se relutante e
não é exagero afirmar que persistia a instalação de praticamente um sistema de acompanhamento para cada um dos 90 órgãos
jurisdicionais do país.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aproveitando essas
iniciativas e dizendo aproveitar da experiência com processos
eletrônicos de diversos tribunais brasileiros, deflagrou o processo de desenvolvimento de um sistema capaz de atender às necessidades de diversos segmentos do Judiciário, tomando por
base o Processo Judicial Eletrônico (PJe), que vinha sendo desenvolvido isoladamente pelo Tribunal Regional Federal da 5ª
Região, com base na documentação e requisitos produzidos no
projeto eJud, capaz de facilitar a tramitação dos processos.
Segundo informações constante do Relatório Anual CNJ
2014, apresentado ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa do corrente ano, em atendimento ao
disposto no art. 103-B, § 4º, inciso VII, da Constituição Federal,
em 2014, o PJe foi implantado em 13 tribunais estaduais, onde
já tramitam 330.000 feitos em 450 unidades judiciárias. Na Justiça Federal, o Tribunal Regional da 5ª Região implantou o sistema em 100 unidades, onde tramitam 81.000 processos. E, na Justiça do Trabalho, implantado o sistema em 1.246 unidades judiciárias, já tramitam 2.204.294 processos.5
O Conselho Federal da OAB, por diversas oportunidades,
tem lançado críticas ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) relativamente à implantação do “PJe”. Segundo declarações do
Conselheiro Luiz Cláudio Allemand, presidente da Comissão Especial de Direito e Tecnologia, veiculadas na imprensa e reafirmadas na VII Conferência Estadual dos Advogados do Rio Grande do Sul, ocorrida no período de 24 a 26 de setembro de 20146,
houve falta de diálogo durante a implementação do PJe e os

5

6

de todos os processos em andamento do sistema e-CNJ para o PJe. Com isso,
será exigida a certificação digital de advogados, magistrados, servidores ou
partes que precisarem atuar nos novos processos. Disponível em: <http://
www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/sistemas/processo-judicial-eletronicopje>. Acesso em: 30 jan. 2015.
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/Relatório_Anual_
CNJ_2014_web_ultima_versao.pdf>. Acesso em: 5 fev. 2015.
Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI184589,41046OAB+critica+CNJ+pela+forma+de+implementacao+do+PJe>. Acesso em: 19
jan. 2014.
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sérios problemas que o sistema apresenta seriam culpa do próprio CNJ, pois a decisão de implantá-lo se deu sem ouvir as partes interessadas, notadamente os advogados.
Importante registrar que, somente em 2011, após dois anos
de implantação, quando o sistema já estava estruturado, a OAB
foi efetivamente convidada a participar do Comitê Gestor.7
Não por acaso, a Comissão Especial de Direito e Tecnologia
e o Fórum Permanente do PJe da OAB, formado pelos 27 presidentes das Comissões de Tecnologia da Informação de todas as
seccionais da Ordem, redigiram a “Carta de Porto Alegre”8, apresentando conclusões sobre a análise dos principais problemas
detectados pela advocacia e apontando sugestões para a
melhoria do sistema de peticionamento on-line.
7

8

O Comitê é composto por mais de 20 magistrados e apenas três advogados
(um da AGU, um da DPU e outro do Conselho Federal da OAB).
“Carta de Porto Alegre”
Os presidentes e membros das Comissões de Tecnologia da Informação das
Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil reunidos no Auditório Romildo
Bolzan, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nesta cidade
de Porto Alegre, no I Encontro Nacional de Comissões de TI da OAB, com o
objetivo de debater os problemas e soluções em torno dos sistemas de processo eletrônico, em especial, o PJe (Processo Judicial Eletrônico) do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, e de
outros Tribunais nacionais, e considerando o art. 133 da Constituição Federal, pelo qual o advogado é indispensável à administração da Justiça, concluem:
1. Amplo acesso ao Judiciário: Os sistemas de processo eletrônico devem ser
meios facilitadores do acesso à Justiça e, portanto, atender aos princípios de
transparência, eficiência, defesa da cidadania, legalidade e garantias fundamentais asseguradas na Constituição Federal;
2. Processo eletrônico como rito: Os sistemas de processo eletrônico não
podem ser regulamentados por atos administrativos que importem em alteração das regras processuais;
3. Unificação dos vários regulamentos: O Judiciário deve adotar regras padronizadas de regulamentação dos sistemas, ressalvada a autonomia legal,
de forma a proporcionar uma utilização uniforme e eficiente;
4. Implantação planejada: A implantação de sistemas de processo eletrônico
deverá ser precedida de um planejamento de impacto, de forma a minimizar
os efeitos das inovações em todos os setores da administração da Justiça, da
sociedade e, inclusive, prevendo as futuras alterações legislativas, pontualmente quanto às modificações das regras processuais; 5. Inclusão digital e
papel da OAB: O Conselho Federal e as Seccionais da OAB de todo o Brasil
têm demandado esforços no sentido de proporcionar condições favoráveis
para a inclusão digital de todos os advogados. Todavia, diante dos grandes
problemas e dificuldades encontrados nos sistemas informatizados e
infraestrutura básica, já reconhecidos pelo Comitê Gestor do CNJ, faz-se
necessária a instituição de um período de transição, para a exigência da sua
obrigatoriedade;
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No âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que
abrange os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, desenvolveu-se um sistema conhecido como e-Proc, quando
então todos os processos e atos processuais passaram a acontecer por meio digital. Para a sua consecução, no entanto, foi preciso promover ajustes de ordem processual, provocando alterações factuais no Código de Processo Civil brasileiro, sem as devidas alterações legislativas e, deve-se supor, apartados do que
dispõe o inciso I, do art. 22, da Constituição Federal, quanto à
competência privativa da União para legislar sobre o direito processual, bem como em relação à competência para legislar sobre
os procedimentos em matéria processual (inciso XI, do art. 24,
também da Constituição Federal).9
O Brasil, por mais que se possa atribuir-lhe um papel de vanguarda e até de liderança nesse processo de inovação tecnológica
na esfera judicial, não está isolado nessa empreitada. Há, com
efeito, um movimento mundial de informatização dos atos e
processos judiciais.
Na Europa, muitas são as iniciativas e projetos e quase todos
os órgãos jurisdicionais de todos os membros da Comunidade es-

9

6. Unificação de sistemas: A OAB defende a unificação dos sistemas de processo eletrônico, dentro das regras Republicanas, observados os princípios
da eficiência, transparência e acesso à Justiça;
7. Suspensão de implantação: Diante do reconhecimento pelo Comitê Gestor
do CNJ de que o sistema PJe é instável, falho, e que esse órgão não possui
estrutura para gerir um projeto de abrangência nacional de modo eficiente
e seguro, tampouco os Tribunais dispõem de pessoal apto a operá-lo e
desenvolvê-lo, faz-se necessária a suspensão de novas implantações em varas e tribunais, até que tais problemas sejam superados;
8. Necessidade de testes de vulnerabilidade: Diante das constantes falhas e
erros nos sistemas relatados por advogados, procuradores, servidores, juízes
e demais usuários, a OAB entende por imperiosa a realização de testes
públicos de vulnerabilidade e estabilidade dos sistemas, por meios de órgãos
independentes, com vista a preservar os direitos e garantias fundamentais,
o devido processo legal e a segurança jurídica.
A OAB, em defesa da cidadania, que tanto lutou pela criação e manutenção
do Conselho Nacional de Justiça, espera que este tenha a sensibilidade para
encontrar soluções aos graves problemas apontados.
Porto Alegre/RS, 24 de abril de 2013.
Disponível em: <http://www.oab.org.br/noticia/25532/oab-divulga-carta-deporto-alegre-com-analise-de-comissoes-sobre-pje>. Acesso em: 19 jan. 2015.
Art. 22, Compete privativamente à União legislar sobre: I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. E, Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre: (...) XI – procedimentos em matéria processual. VADE MECUM compacto. São Paulo: Ed. Saraiva, 9ª. ed., 2013,
pp. 17 e 19.
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tão intentando esforços para criar e implantar sistemas de
informatização eletrônica judicial (e-justice) (CONTINI; VELICOGNA,
2011, p. 32 e ss.):
- Na Finlândia, desde 1993, o processo civil foi modificado para permitir a apresentação e o intercâmbio
eletrônico de documentos judiciais, nos casos em que
o demandante reclama uma soma de dinheiro simples e sem disputa;10
- Na Inglaterra e no País de Gales foi criado o sistema
de Demandas Executórias on line (Money Claim On
Line – MCOL), um serviço que permite que certas demandas de tribunais de condado (country courts) possam ser expedidas por indivíduos e organizações através da Internet;11
- Na França, segundo a fonte consultada, a comunicação oficial eletrônica entre tribunais e advogados começou em 2003 com a utilização de um sistema chamado e-Greffe, introduzido no Tribunal de Grande
Instance em Paris. E, em 4 de maio de 2005, o Conselho Nacional da Advocacia – CNB e o Ministério da
Justiça francesa firmaram um convênio provendo uma
estrutura nacional e definindo regras que deveriam
ser seguidas para a comunicação eletrônica oficial
entre tribunais e advogados. E, em 2007, um forte
impulso teve lugar com o desenvolvimento do eBarreau, como forma de reforçar o compromisso das
duas instituições e melhor delimitar os papéis de cada
uma delas no intercâmbio eletrônico de dados oficiais. O E-Burreau é utilizado, em sua maior parte, para
obter acesso a informações de casos já apresentados,
não para casos novos.12

As informações sobre o processo de informatização dos processos judiciais nos Estados Unidos da América foram extraídas
do artigo Anotações sobre o processo eletrônico no Brasil e nos
EUA, de autoria do juiz federal Bruno Leonardo Câmara Carrá,
com os seguintes destaques:13
- No âmbito Federal, desde 17 de dezembro de 2002,
vigora o E-Government Act que regulamenta de modo
detalhado o uso de ferramentas tecnológicas e eletrô10

11

12

13

Idem, cita FABRI, M. E-justice in Finland and in Italy. Basingstoke, Palgrave:
2009, p. 115-145.
Idem, cita http: www.hmcourts-service.gov.uk/onlineservice2/mcol system/
intro.htm.
Idem, cita VELICOGNA, M., ERRERA, A.; DERLANGE, S. e-Justice in France: the eBarreau experience. Utrecht Law Review, v. 7, Issue 1, January 2011, p. 179.
Ressalta o autor a estrutura federativa do Direito estadunidense, que outorga
aos estados-membros competência para legislar sobre matéria processual.
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nicas, pelos diversos setores do Poder Público Federal,
principalmente nos Poderes Executivo e Judiciário.
- Desde 2010, os Tribunais Federais consideram obrigatório o arquivamento eletrônico de documentos (efiling), os quais estarão à disposição dos usuários. Foram
criados dois sistemas para o alcance desse objetivo:
a) CM/EFE – Online Case Management and Filing: sistema informático de gerenciamento de processo que permite aos usuários o arquivamento eletrônico de documentos em autos pendentes pela internet.
b) PACER: sistema que permite aos usuários obter,
visualizar e imprimir os registros de processos pela
internet.

O magistrado, no entanto, chama atenção para o fato de
que existe uma diversidade de procedimentos entre os tribunais;
o que faz com que a transmissão eletrônica de um documento
possa ocorrer em uma região judiciária (circuit court of appels) e
não ser possível em outra. Ressalta também o grande número de
exceções à regra de obrigatoriedade de arquivamento eletrônico, a ponto de provocar que as razões de apelação (review) ou
certos writs sejam admitidos em meio físico (papel).
- No âmbito regional, o magistrado nos informa que o
estado de Nova York desenvolveu e opera o NYSCEF –
New York State Unified Court System14, um programa
que permite a apresentação de documentos legais, por
via eletrônica (filing), em certos tipos de casos e em
locais especificados, assim como o gerenciamento eletrônico desses documentos.
- O e-filing, a exemplo do PJe, fornece um formulário
(form) a ser preenchido pelo próprio usuário.

Ao certo, trata-se de um processo eletrônico limitado, porquanto ainda não disponível para todos os tipos de ações processuais, nem mesmo aceita qualquer tipo de documento. Lembra o magistrado que, em 18 de junho de 2012, foi editada uma
norma que enumera os documentos que não poderiam ser arquivados ou transmitidos eletronicamente.15

14

15

O acesso ao sistema pode ser realizado através do seguinte endereço eletrônico: https://iapps.courts.state.ny.us/nyscef/HomePage. Idem, p. 3.
O Poder Judiciário do Estado de Nova York informa através de sua página
web a relação de documentos não passíveis de digitalização ou transmissão: “Secure filings of the following documents shall not be permitted:
(1) affirmation/affidavit of service; (2) notice of pendency; (3) cancellation
of notice of pendency (lis pendens); (4) bill of costs; (5) proof of service; (6)
request for judicial intervention (all forms); (7) release of lien; and (8)
satisfaction of judgment”. Ibidem, p. 5.
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2 O processo eletrônico, a celeridade processual e a
efetividade da Justiça
Como transcrito no início deste trabalho, ao travar conhecimento do projeto de Lei 71/2002, que tratava da informatização
do processo judicial, mostrávamos confiantes e esperançosos na
adoção das ferramentas tecnológicas e dos sistemas
informatizados na realização da justiça. Mais recentemente, após
participarmos do I Encontro Nacional das Comissões de Tecnologia
da Informação da OAB, no final de abril de 2013, na Seccional
do Rio Grande do Sul, assim nos posicionamos:
Vivemos uma verdadeira revolução no mundo jurídico.
E constata-se que, infelizmente, não estamos preparados. E, como ocorrido à época da revolução industrial, as
consequências que repercutem na saúde do trabalhador não estão sendo observadas. Precisamos, com a
maior urgência, que profissionais de outras áreas, principalmente de saúde física e mental, nos auxiliem e sejam parceiros neste momento de transição.

Dá para perceber a mudança de foco?
Há doze anos, falávamos sobre as melhorias de comunicação, os ganhos de custo e de tempo, uma visão totalmente otimista. Hoje, como partícipes da chamada “revolução
tecnológica”, falamos da falta de preparo e da necessidade de
atenção por parte de alguns gestores, que, assim como nós advogados, ainda não conseguem se localizar no mundo atual,
bem como da percepção de que precisamos de ajuda para tratar
da saúde física e mental dos operadores de Direito, sem olvidar
dos “excluídos digitais”, isto é, daqueles operadores do direito
que a tecnologia tenta expulsar, em face da falta de domínio da
tecnologia e até mesmo da falta de infraestrutura, diante das
diversas realidades do nosso Brasil gigante e tão diversificado.
E, o mais interessante, é que a “solução tecnológica” estaria inserida na “terceira onda renovatória” proposta por Mauro
Cappelletti e Bryan Garth, na obra Acesso à justiça, como instrumento de reforma do Poder Judiciário, no alcance da efetividade
da justiça.
Capeletti e Garth (2002, p. 15) não nos deixam esquecer,
contudo, que o conceito de “efetividade” é, por si só, algo vago
e expressá-lo como “igualdade de armas”, em um contexto de
direito substantivo, é completamente irreal. Portanto, há necessidade de se identificar os obstáculos materiais e atacá-los com
firmeza.
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Hoje, resta evidente que, por mais que se haja pensado em
contrário, o processo eletrônico não representa instrumento de
efetividade da justiça, nem mesmo de inserção sociojurídica. Muitas são as críticas!
O Conselho Federal da OAB, por exemplo, entende que a
implantação do PJe estaria violando o artigo 26 da Lei nº 10.741/
2003, o qual prevê que o idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais
e psíquicas, como também a Lei nº 10.098/2000, que dispõe sobre a promoção da acessibilidade para pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida, especialmente para os
deficientes visuais. Essas violações não atingem somente aos advogados, mas a todos os operadores do direito e ao público em
geral. Logo, não se está, na sua inteireza, dando-se efetividade
à justiça.
Gostaríamos de chamar a atenção para mais dois pontos
correlatos: a celeridade processual e a qualidade das decisões
judiciais.
Não podemos negar: a informatização contribuiu com a
celeridade processual e atendeu ao princípio constitucional do
direito à razoável duração do processo (Emenda Constitucional
nº 45). No entanto, a verdadeira prestação jurisdicional não se
mede apenas pelo tempo de duração do processo. Pari passu à
razoável duração do processo, é preciso garantir a realização da
justiça, e fazer justiça é acima de tudo respeitar o Direito.
Efetuado um levantamento na Seção Judiciária de Porto Alegre, considerando as sentenças proferidas no período de 1º de
janeiro a 31 de julho de 2005 e o número médio de dias desde a
data de distribuição até o dia da decisão, chegou-se aos seguintes números: justiça comum: 789,51 dias; juizados especiais federais com processos de papel e processo virtuais: papel: 525,60
dias, virtuais: 239,23 dias; juizados cíveis totalmente virtuais:
37,83 dias (TEJADA GARCIA, 2006, p. 10).
Segundo estimativa do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, houve redução do tempo na tramitação do recurso de apelação, na ordem de 42% e de 34% em relação ao agravo de
instrumento eletrônico em comparação ao processo em papel.16
Com efeito, ganhou-se tempo na tramitação dos processos e
abreviou-se o prazo de solução das demandas judiciais. Porém, a
16

Em TRF4: Eproc: processo eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região
completa cinco anos. Disponível em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/
controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=10500>. Acesso em: 30
jan. 2014.
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rapidez cantada e difundida nem sempre está acompanhada com
a qualidade das decisões judiciais. Não raro, nos deparamos com
decisões equivocadas em relação à matéria recursal e outras tantas que se apresentam como simples transcrição dos termos da sentença recorrida, sem apreciação das razões de recurso, em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sem falar das
apreciações dos embargos de declaração ou, melhor dizendo, da
“não apreciação”, porquanto esses recursos têm recebido apenas
um despacho padrão sustentando inexistir omissão, contradição
ou obscuridade no acórdão embargado. Bem como do aumento
do número de barreiras procedimentais, positivadas ou não, para
se evitar a admissibilidade dos recursos.
Enfim, a celeridade processual se impõe e os meios de solução encontrados nem sempre são os mais ortodoxos. Fica a impressão de que algumas mentes criativas encontram soluções
“capazes” de vencer o grande número de processos judiciais promovidos por uma sociedade cada vez mais consciente de seus
direitos e, para tanto, adotam o silogismo maquiavélico: “os fins
justificam os meios”.

3 A realidade da advocacia diante do processo eletrônico e do
trabalho precarizado
A Comissão Especial do Advogado Empregado – CEAE, da
OAB/RS, ao longo dos últimos anos, tem procurado debater a
realidade da advocacia diante do processo eletrônico. Em 2012,
foi debatida a própria implantação do processo eletrônico e a
falta de preparação dos advogados para absorver as mudanças
tecnológicas. No ano seguinte, o foco foi a “saúde do advogado”, e, com a participação da fisioterapeuta Priscila Wachs, promovemos um debate sobre a ergonomia no ambiente de trabalho, como forma de prevenir danos à saúde do advogado.
Em 2014, dentro da programação do “Mês do Advogado –
AGO/2014”, promovemos um debate (mesa redonda) sobre a necessidade de um pacto laboral entre advogados empregados e
seus empregadores, a partir da adoção do processo eletrônico.
O debate foi conduzido pela jornalista Milena Fischer e todos os presentes puderam fazer uso da palavra, de forma livre e
democrática.
O sentimento de todos, podemos afirmar com segurança, é
o de que o uso das novas tecnologias e, notadamente, o processo eletrônico alteraram a relação do trabalho e de emprego. Na
realidade atual, todos, não só os advogados, sofrem os efeitos
da tecnologia e, de certa forma, perdemos o controle sobre as
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nossas atividades diárias, porquanto somos demandados 24 horas por dia, a exemplo do sistema “push”, que nos dispara notificação, inclusive nas madrugadas e nos finais de semana.
Todas as demandas passaram a ser urgentes. É a impressão
que se tem. Não raro, uma pessoa envia um e-mail e, meia hora
depois, faz uma ligação telefônica para informar, de viva voz ao
destinatário, a remessa da mensagem e aproveita para cobrar a
resposta.
A Desembargadora Federal do TRT4 Tânia Regina Silva
Reckziegel nos relatou que já recebera o protocolo de um mandado de segurança efetuado à 1h30 e, ao realizar a sua apreciação, concluiu não se tratar de direito líquido e certo capaz de
sustentar o remédio constitucional.
Muito se falou da necessidade de uma “regulamentação”
na criação de novas regras para a relação de trabalho. Mas, sobretudo, de regras de boa convivência entre as pessoas, não
apenas nas relações entre os operadores do direito. Haveria a
necessidade de um PACTO SOCIAL, capaz de ditar normas de boa
conduta diante do mundo da informática e das relações sociais.
O advogado Antônio Vicente Martins, Presidente da
AGETRA-RS, lembrou que, durante o XXX Congresso Estadual
dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Sul, ocorrido recentemente em Canela-RS, o advogado Flávio Benites Filho, assessor do Sindicato dos Metalúrgicos da Alemanha (IG Metall),
defendeu o “direito à desconexão”, ou seja, o direito do trabalhador de efetivo descanso laboral, após o encerramento da jornada de trabalho e durante as férias. Esse direito, segundo nos
relata, é uma realidade na Alemanha e foi pensado em respeito
à saúde e dignidade do trabalhador.
Na oportunidade, lembramos que no Brasil, ao contrário, o
conflito de interesses entre empregadores e advogados empregados ainda carece de discussão, entendimento e regulação. E,
a título de exemplo, citei o fato de que, no Departamento Jurídico da CAIXA, em Porto Alegre, a gestão local determina que
se apague a energia elétrica às 19h15, não como mecanismo de
preservação da saúde do trabalhador, mas como forma de retirar o advogado empregado de seu local de trabalho e evitar a
ocorrência de horas extras.
O Presidente da AGETRA nos conta que, no dia a dia, convive com relatos de trabalhadores que são obrigados a prestar suas
atividades profissionais sem o devido registro, justamente para
se evitar o pagamento de horas extras, diante da sobrejornada.
O advogado Fábio Guimarães Häggsträm, representante regional da ADVOCEF, deu o testemunho de que, muitas vezes, já
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teve a necessidade de transformar o que seria “digital” em “físico”, porquanto, diante da carga de trabalho excessiva e do apagar das luzes às 19h15, decidiu efetuar a impressão de documentos e continuar a trabalhar em casa; mecanismo utilizado
para “vencer” os prazos processuais. Lembrou que o Poder Judiciário estruturou-se e, a partir da adoção do processo eletrônico, pelo menos, na jurisdição federal do Rio Grande do Sul, conseguiu abreviar o tempo de tramitação dos processos e, por conseguinte, de resposta ao jurisdicionado. De outro lado, o advogado, considerando a realidade local, diante da falta de suporte tecnológico e do despreparo da gestão local, encontra dificuldades reais de cumprir suas obrigações profissionais.
O advogado Gustavo Tanger Jardim, representante do Sindicato dos Advogados do Rio Grande do Sul, registrou que num
mesmo dia já movimentou 1.403 processos. Essa façanha foi
comunicada ao Guiness. E, se acatada a comunicação, que se encontra em análise, deverá passar a contar no livro dos recordes,
como o advogado de maior movimentação processual diária.
Uma carga excessiva de trabalho constitui, com efeito, verdadeira violação de prerrogativas profissionais e deve ser combatida e denunciada. O Presidente da AGETRA, de forma veemente, asseverou que tal fato não se constitui tão somente em
violação de prerrogativas profissionais, como também em assédio moral, o que demandaria imediata comunicação ao Ministério Público do Trabalho.
A Secretária Geral da OAB/RS, advogada Maria Cristina
Carrion Vidal de Oliveira, defendeu a necessidade urgente de
filiação dos advogados empregados ao Sindicato dos Advogados. Afirmou que a OAB jamais se furtará à defesa intransigente
das prerrogativas dos advogados, porém cabe ao sindicato o
papel de representante dos trabalhadores nas negociações coletivas. E o assunto em debate necessariamente deverá ser levado à discussão dos representantes da categoria profissional.
Assim, diante da realidade imposta pela adoção de novas
tecnologias nas atividades dos operadores do direito e, sobretudo, a partir da implantação do processo eletrônico, podemos
assegurar: vivemos um momento de precarização das atividades
dos advogados empregados!
A Comissão Especial do Advogado Empregado – OAB/RS ressaltou que apenas começou uma discussão, devendo o assunto
ser debatido por todos os envolvidos na busca de soluções que
melhor possam levar à realização do Direito, considerando o
bem-estar da sociedade e do trabalhador, bem como dos objetivos socioeconômicos das empresas geradoras de emprego e de
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renda. E, como registrado, sem a pretensão de esgotar a análise
e na busca de soluções para os problemas decorrentes dessa realidade, resumiu:
- existe um sentimento de urgência, há uma enorme demanda por parte do Poder Judiciário e dos empregadores; o advogado empregado sente-se desprotegido e oprimido diante da nova
realidade tecnológica e, na maioria dos casos, encontra sérias dificuldades para bem desenvolver suas atividades profissionais;
- há uma intensificação do trabalho, o que demanda a adoção de uma nova organização do trabalho e de novos padrões
de gestão e de controle;
- é fundamental a identificação do grau máximo de quantitativo de processo a ser suportado por um advogado empregado. A CEAE desenvolveu um projeto, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a pretensão de responder a esse questionamento, de modo técnico e científico;
- os empregadores (empresas e escritórios de advocacia), a
Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público do Trabalho precisam estar atentos à nova realidade, sobretudo porque a situação atual compromete a saúde física e psicológica do
advogado empregado;
- há necessidade de estabelecimento de limites, sejam pessoais, organizacionais e de classe. Esses limites deverão advir da
postura pessoal do próprio advogado, como também da orientação dos órgãos de classe e, sobretudo, de regulamentações a
serem criadas;
- o advogado empregado precisa criar a consciência de grupo, precisa aceitar a ideia de que grande parte dos problemas
criados a partir das novas tecnologias desafia a intervenção dos
órgãos de classe, notadamente do Sindicato dos Advogados. E,
portanto, há necessidade de filiação imediata.
O advogado empregado inserido no contexto atual não é
refratário às inovações tecnológicas, as quais servem como instrumento ao aperfeiçoamento das atividades profissionais e ao
aprimoramento das relações socioeconômicas, porém não deve
permitir o processo de escravização a que se encontra submetido, devendo lutar contra a precarização de suas atividades
laborais e manter-se firme na defesa de seus direitos e prerrogativas profissionais, os quais são indispensáveis ao exercício digno da profissão de advogado.
Ademais, somos conscientes de que os advogados,
notadamente os advogados empregados, como partes construtivas das forças sociais do trabalho, passaram a fazer parte do
que Úrsula Huws denominou de cibertariado – o novo proletari-
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ado da era da cibernética que vivencia um trabalho (quase) virtual em um mundo (muito) real (HUWS, 2003 apud ANTUNES,
237). Desta feita, passam a sofrer ao lado dos demais trabalhadores17 que vivem da venda de sua força de trabalho os impactos
das tecnologias da informação e as transformações provocadas
pela divisão do trabalho contemporâneo.
Segundo análise de Antunes e Alves (2005, p. 13), no pólo
mais intelectualizado da classe trabalhadora, disseminam-se novas objetivações fetichizadas, um tanto mais complexificadas, a
exemplo da necessidade de adquirir “empregabilidade”, isto é,
da necessidade de qualificar-se melhor e preparar-se mais para
conseguir trabalho, dada, sobretudo, pelas novas formas de
“envolvimento” e de interação entre trabalho vivo e maquinaria informatizada.
Como assinalam os autores, como a máquina não pode suprimir o trabalho humano, ela necessita de uma maior interação entre a subjetividade que trabalha e o novo maquinário inteligente.
Não poderíamos, em princípio, equiparar a conformação do
trabalho industrial, fabril ao modelo de atuação do advogado
empregado. No entanto, pode-se afirmar que ambos os setores
convivem com a expansão do trabalho precarizado, cada qual no
seu “mundo de trabalho”. Enquanto os trabalhadores industriais
vêm sentindo os efeitos da introdução da máquina informatizada
e das modalidades de flexibilização do trabalho, como o aumento
da terceirização e da subcontratação, o que, por sua vez, ocasiona
a redução gradual dos postos de trabalho, os advogados convivem
com o aumento cada vez maior de novos profissionais no mercado
de trabalho – segundo o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, são cerca de 60 mil novos advogados a cada ano18 – e, por conseguinte, passam a conviver com baixa
remuneração e com as mesmas modalidades de flexibilização, quais
sejam, terceirização, subcontratações e, mais recentemente, com o
free-lancing (advocacia por encomenda).19
17

18

19

O parágrafo único do art. 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, proíbe
qualquer distinção relativa à espécie de emprego e à condição de trabalho,
entre manual, intelectual ou técnico. Aliás, essa proibição, embora com certa diferença de linguagem, é encontrada no inciso XXXII, do art. 7º, da Constituição Federal (SAAD, 2003, p. 28).
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/brasil-recordista-de-cursos-de-direito-no-mundo/. Acesso em: 2 fev. 2015.
Segundo noticiado no sítio eletrônico Consultor Jurídico (conjur.com.br), em
3 de julho de 2012 – texto do correspondente João Ozório de Melo – a
AXIOM, firma de advocacia virtual, teria inventado um novo modelo de
negócio: agenciar advogados experientes para trabalharem em projetos,
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4 A saúde do advogado diante da informatização dos
processos
Muito já ouvimos falar que a chamada Revolução Industrial
(Inglaterra, no período entre 1760 e 1850) causou profundas
modificações sociais e trouxe devastadores efeitos sobre a saúde
dos operários.20
Comparada à Revolução Industrial, a “revolução”
introduzida no mundo jurídico com a informatização dos processos judiciais é uma “criança em crescimento”, porém algumas
vozes já começam a eclodir, não para se levantar contra o processo em si, mas para mostrar que não se deve restringir o olhar
sobre as funcionalidades do sistema ou a economia de tempo e
de espaço. É importante perceber as condições de trabalho a
que estão submetidos os operadores do Direito e, sobretudo,
preservar a saúde e o bem-estar de todos.
Não por acaso, a Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul (AJUFERG), em maio e junho de 2011, realizou pesquisa com o objetivo de diagnosticar a percepção dos magistrados federais do Estado quanto às suas (deles) condições de saúde e quanto aos recursos de informática disponibilizados para
prestação jurisdicional. 21
E, a considerar que as justificativas da pesquisa22 dizem de
perto aos advogados, notadamente aos advogados empregados, convém destacarmos o resultado então colhido:

20

21

22

normalmente pela metade do preço que as grandes bancas de advogados
dos Estados Unidos praticam, algo como o velho “frila”, praticado pelos
jornalistas. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2012-jul-03/banca-virtual-contrata-advogados-empreitada-faz-sucesso-eua>. Acesso em: 2 fev.
2015.
Os relatos históricos nos dão conta da exploração e do desrespeito ao ser
humano, sobretudo ao empregarem mulheres e crianças postas a trabalhar
em fábricas sem as mínimas condições de higiene. E que somente no início do
século XIX surgem as primeiras leis de saúde pública abordando a questão
de saúde dos trabalhadores (Act Factory, de 1833) e dá-se o surgimento da
Medicina do Trabalho.
IBRAJUS. Processo eletrônico e saúde dos magistrados federais no Rio Grande do Sul. Disponível em: <http://www.ibrajus.org.br/revista/artigo.asp?id
Artigo=218>. Acesso em: 2 fev. 2015.
Idem. Justificativa: A partir da implantação do processo eletrônico em todas as unidades judiciárias da 4ª Região (início de 2010), a Ajufergs recebeu
reclamações sobre: (a) falta de consulta aos juízes na implantação do processo eletrônico e nas decisões que envolvem ferramentas obrigatórias para
jurisdição, muitas vezes tornando os juízes reféns dos sistemas de informática
e a jurisdição submetida à administração; (b) treinamento insufici-
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Quanto a alterações na saúde com o processo eletrônico (pergunta 2), 78,89% sentiram piora em sua saúde e
seu bem-estar no trabalho com o processo eletrônico;
20,00% não sentiram mudança, e apenas 1,11% sentiram melhora.
Quanto à identificação dos problemas (pergunta 3),
apenas 17,98% não sentiram piora na saúde com o processo eletrônico. Mas 73,03% referem problemas na
visão; 53,93% referem dores físicas; 47,19% referem
cansaço, dor de cabeça ou problemas no sono.
Quanto a olhos e visão (pergunta 4), 86,81% sentiram
dificuldades de visão (ardência, ressecamento ou cansaço dos olhos, aumento de grau) com o processo eletrônico (52,75% geralmente sentem e 34,06% às vezes sentem); 9,89% raramente sentiram dificuldades de visão,
e apenas 3,30% nunca sentiram dificuldades de visão.
Quanto a dores físicas desde que começaram a trabalhar com o processo eletrônico (pergunta 5), apenas
19,10% não sentiram dores físicas, enquanto 50,56%
sentiram dores em punhos, mãos ou dedos; 47,19% sentiram dores nas costas; 41,57% sentiram dores no pescoço; 37,08% sentiram dores nos ombros; 24,72% sentiram dores em braços ou cotovelos; e 6,74% sentiram
dores em pernas ou pés.
Quanto à mente e bem-estar (pergunta 6), desde que
começaram a trabalhar com o processo eletrônico
26,76% não sofreram problemas relacionados à mente
e ao bem-estar, enquanto 44,44% relatam cansaço,
stress, nervosismo ou preocupação excessiva; 33,33%
relatam dores de cabeça; 27,78% relatam
desmotivação; 26,67% relatam distúrbios no sono;
21,11% relatam dificuldade para pensar ou se concentrar; e 14,44% relatam ansiedade ou depressão.
Quanto a medidas preventivas disponibilizadas pela administração (pergunta 12), nenhum associado se sente
amplamente orientado/assistido em prevenção de problemas de saúde decorrentes do processo eletrônico,
enquanto apenas 8,79% acham receber orientação/assistência razoável/suficiente, e 91,21% acham receber
orientação/assistência mínima/inexistente (49,45%) ou
deficiente/insuficiente (41,76%).
Quanto ao futuro da saúde a partir do processo eletrônico (pergunta 9), 95,56% acham que o processo eletrônico pode piorar sua saúde no futuro; apenas 2,22%
acham que pode melhorar sua saúde e 2,22% acham
que nada vai ocorrer.
ente de juízes e servidores; (c) atendimento inadequado às demandas e
solicitações dos juízes; (d) inadequação das ferramentas e equipamentos
postos à disposição dos magistrados e necessários à prestação jurisdicional;
(e) problemas frequentes de lentidão do sistema e instabilidade de conexão; (f) queixas freqüentes de desconforto, mal-estar e adoecimento dos
magistrados que obrigatoriamente têm de usar o processo eletrônico.
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E nas conclusões recomenda-se cautela no trato da questão
relacionada às condições de saúde e de bem-estar no trabalho,
de tal modo que o desconforto não se torne mal-estar, o malestar não se torne doença e a doença não se torne incapacidade.
E, finalmente, registra preocupações diante do seguinte quadro:
- 78,89% sentiram piora em sua saúde e seu bem-estar no
trabalho com o processo eletrônico (pergunta 2);
- 86,81% sentiram dificuldades de visão com o processo eletrônico (pergunta 4);
- apenas 19,10% não sentiram dores físicas desde que começaram a trabalhar com o processo eletrônico (pergunta 5);
- 95,56% acham que o processo eletrônico pode piorar sua
saúde no futuro (pergunta 9);
- nenhum associado se sente amplamente orientado para
prevenir problemas de saúde decorrentes do processo eletrônico e apenas 8,79% acham receber orientação razoável/suficiente (pergunta 12);
- 82,02% estão insatisfeitos com suas condições de trabalho
em relação ao processo eletrônico (pergunta 8);
- 82,43% estão insatisfeitos quanto à visualização de documentos e autos eletrônicos no Eproc2 (pergunta 21);
- 78,21% estão insatisfeitos quanto às funcionalidades, às
opções e aos comandos do Eproc2 (pergunta 23).
Com razão está o juiz federal Tejada Garcia (2006, p. 16),
presidente da Comissão de estudos para padronizar a plataforma
de informática no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região, ao afirmar que a história do processo eletrônico não está concluída, pois
mal começara. Faltaria, entretanto, pensar não só na agilidade
processual, mas, sobretudo, na saúde do trabalhador, na falta de
informação ao operador do direito sobre os riscos à saúde causados pela nova forma de trabalho, na formulação e implementação
de políticas de proteção à saúde, visando à redução ou à eliminação de adoecimento e até de incapacidade para o trabalho.
A Constituição Federal brasileira prevê como direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio
de normas de saúde, higiene e segurança (art. 7º, inciso XXII).
Portanto, a saúde do trabalhador foi alçada a matéria de ordem
constitucional. 23
23

No texto constitucional há outras previsões que fazem referência à saúde
do trabalhador, as quais citadas pelo Procurador do Trabalho Teixeira (2003).
Confira-se:
“O direito à saúde, ao trabalho, à segurança e à previdência social está
previsto no art. 6º da Constituição da República. Os arts. 196 a 200 da Carta
Constitucional dispõem que a Saúde é direito de todos e dever do Estado,
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Com efeito, cabe ao Poder Público garantir e promover a
efetividade do direito à saúde dos trabalhadores, como também
cabe às empresas adotar medidas para que o trabalhador possa
desenvolver o seu trabalho de maneira saudável.24 Todavia, costuma-se de maneira jocosa dizer que “existe um ser humano entre
a cadeira e o computador”. Desta feita, o trabalhador tem o dever
de tomar alguns cuidados pessoais para melhor desenvolver suas
atividades e evitar lesões ou doenças profissionais. 25

24

25

garantir e promover a efetividade desse direito, mediante políticas, ações e
serviços públicos de saúde, organizados em um sistema único, que podem
ser complementados por outros serviços de assistência à saúde prestados
por instituições privadas. Tais ações e serviços são de relevância pública,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. Nos termos dos incisos II e VIII do art. 200 da CF/88, compete ao sistema
único de saúde, entre outras coisas, executar as ações de vigilância sanitária
e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; e colaborar na
proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. O art. 225 da
Magna Carta assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. O meio ambiente de trabalho
também encontra proteção jurídica nesse dispositivo constitucional, especificamente no inciso V do §1º, que dispõe, in verbis:
‘§1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
[...]
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente’.”
“É dever legal da empresa zelar pela vida, saúde e segurança dos trabalhadores, adotando medidas eficazes para que o labor seja desenvolvido num
ambiente saudável, sem risco à saúde dos operários, sob pena de responder
por indenizações materiais e morais.” Assim posicionou-se a 11ª Câmara do
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas /SP
(RO 00304-2002-080-15-00-3), segundo consta das anotações do Escritório
Granadeiro Guimarães Advogados, em Empresa deve zelar pela saúde
de trabalhador. Disponível em: <http://www.granadeiro.adv.br/template/
template_clipping.php?Id=8797>. Acesso em: 3 fev. 2015.
Segundo recomendação constante do sítio eletrônico da Universidade Federal de Santa Maria (http://www-usr.inf.ufsm.br/~cacau/elc202/ergonomia.
html, acesso em 3 fev. 2015), ao tratar da Ergonomia (estudo anatômico,
fisiológico e psicológico do homem no seu ambiente), alguns itens devem ser
observados e ajustados a cada pessoa:
• Cadeira: deve ter um encosto alto, com apoio para os braços, da mesma
altura do teclado. Precisa estar posicionado exatamente na curvatura
lombar, fazendo com que a coluna se mantenha apoiada.
• Mesa: Deve ter regulagem independente de altura para monitor e teclado. Deve medir aproximadamente 75 cm de altura, mas o teclado
tem de estar a 68 cm, na altura do cotovelo.
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É bom repetir que não somos contra o processo eletrônico
e, a exemplo dos magistrados federais da 4ª Região, a intenção
não é questionar o processo de informatização dos processos
judiciais, nem mesmo apontar culpados pelos problemas acarretados. Temos ciência de que a informática adquiriu substancial
relevância na vida das pessoas e nas organizações empresariais.
Todavia, por mais que os trabalhadores, no mundo capitalista,
sejam referenciados como funcionários, capital humano, colaboradores etc..., somos seres sociais e como tal devemos ser valorizados. E, nessa medida, individual ou coletivamente, devemos
tentar de alguma forma interferir no sistema, bem como na formação da nova condição proletária – como dito acima, do
cibertariado –, de tal forma a minorar a precarização do labor e
evitar as doenças profissionais.

• Vídeo: A parte superior deve estar a altura dos olhos, a uma distância
mínima de um braço, de modo a manter a cabeça na posição vertical.
• Teclado e mouse: Quando usar o mouse, movimente o braço inteiro, e
não somente o punho. Deve-se sempre procurar manter um apoio para
o braço e para os punhos.
Bem como diversos problemas podem surgir diante da inobservância das
especificações do ambiente do trabalho:
• Fadiga: Queda do rendimento e diminuição da capacidade de trabalho.
É causada por alteração nas propriedades dos músculos, intoxicação local ou por longas jornadas de trabalho ininterruptas.
• Dores nas vistas: O ato de concentrar a atenção durante muito tempo
no brilho do monitor causa uma diminuição significativa no piscar de
olhos. A superfície da córnea resseca, resultando em irritação, vermelhidão e cansaço dos olhos. Fazer paradas frequentes, olhar para objetos
distantes várias vezes a cada hora (relaxamento muscular), e piscar os
olhos ajuda a relaxar e refrescar a vista (ressecamento) ajudam a relaxar a vista.
• Dores nas costas: Provocadas pelo uso de móveis não adaptados à
pessoa. Cadeira inadequada é o maior causador de dores nas costas. O
encosto da cadeira precisa estar posicionado exatamente na curvatura
lombar, fazendo com que a coluna se mantenha apoiada. O encosto
também deve ser flexível a ponto de não permitir que o usuário escorregue para trás.
• LER (Lesão por Esforço Repetitivo): Causada pelo excessivo uso do
teclado ou do mouse por um longo período, principalmente quando
não se está usando o computador com uma postura correta. Em alguns
casos, a LER pode ficar restrita ao membro afetado, normalmente mãos
e braços. No início há inflamação, que exige imobilização e remédios
adequados. Dependendo da qualidade de repouso (que deveria durar
alguns meses) que o paciente tem após a imobilização, ele pode ou não
estar apto para voltar ao trabalho. Alguns voltarão a sentir dor cinco
minutos pós voltar ao serviço que faziam antes, outros horas, outros
meses.
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A Constituição Federal brasileira de 1988 estipula em seu artigo 133 que “o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, nos limites da lei”. E administrar a Justiça seria governar
em conformidade (com qualidade) com o que é Direito (PAULA
JUNIOR, p. 1).26 Portanto, neste momento de informatização dos
processos judiciais, acreditamos que a qualidade dessa administração passa necessariamente pelo respeito à saúde de seus colaboradores, sejam advogados, magistrados, promotores e serventuários
da Justiça.

Conclusão
A advocacia vive uma realidade particular: o crescimento do
número de profissionais assalariados; um grande número de escritórios de advocacia e de médias e grandes empresas contrata
profissionais advogados, mediante vínculo empregatício e em
caráter não eventual. Esse fenômeno próprio do século XX afasta a característica da profissão de desempenho liberal e autônomo e cria uma massa de proletariados.
E, com o advento da tecnologia da informação e da
informatização do processo judicial, passamos a conhecer de
perto as sombrias consequências da sociedade informatizada e
os advogados empregados passaram a fazer parte de uma nova
classe social dentro do capitalismo, passamos a pertencer a uma
nova condição proletária: o infoproletariado.
A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Rio Grande
do Sul, através da Comissão Especial do Advogado Empregado
(CEAE), promoveu em 2014 um debate sobre a necessidade de
um novo pacto laboral, o que permitiu chegar-se a algumas conclusões, que, em princípio, parecem simples e lógicas:
- há uma intensificação do trabalho, o que demanda a adoção de uma nova organização do trabalho e de novos padrões
de gestão e de controle;
- é fundamental a identificação do grau máximo de quantitativo de processo a ser suportado por um advogado empregado;
26

A articulista cita Dalarri (Controle compartilhado da administração da Justiça): “[...] toda atividade instrumental necessária à prestação jurisdicional, abrangendo desde a aquisição, manutenção, acompanhamento e controle dos bens
materiais e dos serviços burocráticos correlatos até a própria tramitação física
de papéis, publicações, certidões, intimações e autos de processos, excluídas, é
evidente, as questões regidas ou disciplinadas pela legislação processual. Não
há voz discordante no tocante ao fato de que a administração da Justiça tem
deixado muito a desejar, para dizer o mínimo”.
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- os empregadores (empresas e escritórios de advocacia), a
Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público do Trabalho precisam estar atentos à nova realidade, sobretudo porque a situação atual compromete a saúde física e psicológica do
advogado empregado;
- há necessidade de estabelecimento de limites, sejam pessoais, organizacionais e de classe. Esses limites deverão advir da
postura pessoal do próprio advogado, como também da orientação dos órgãos de classe e, sobretudo, de regulamentações a
serem criadas;
- o advogado empregado precisa criar a consciência de grupo, precisa aceitar a ideia de que grande parte dos problemas
criados a partir das novas tecnologias desafia a intervenção dos
órgãos de classe, notadamente do Sindicato dos Advogados. E,
portanto, há necessidade de filiação sindical imediata.
Comparada à Revolução Industrial, a “revolução” introduzida
no mundo jurídico com a informatização dos processos judiciais é
uma “criança em crescimento”, porém algumas vozes já começam
a eclodir, não para se levantar contra o processo em si, mas para
mostrar que não se deve restringir o olhar sobre as funcionalidades do sistema ou a economia de tempo e de espaço físico. É importante, sobretudo, respeitar o ser humano e perceber as condições de trabalho a que estão submetidos os operadores do Direito, em especial e de perto, os advogados empregados.
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Area of law: Civil law. Civil Procedure law.
ABSTRACT
This article aims to compare the legal treatment of legal
aid in the courts in the current Brazilian civil procedure system
and in the new Civil Procedure Code. The article points the
existing tension between the rights of isonomic access to justice
and the distrust of fraudulent pleads. It also highlights the
innovation brought by the new CPC in expert examination
funding, as well as describes and critically analyses the section
dedicated to courts services gratuitousness in the Civil Procedure
Code. In closing, it presents some strong opinions and analytical
conclusions about the covered topics.
Keywords: Access to justice. Legal aid. Brazilian civil
procedure. Legislative reforms. New Civil Procedure Code.

1 Theme relevance
This article aims to analyze an issue that, although not often
debated in the current scope of the new Civil Procedure Code,
introduces great practical relevance: legal aid.1
The gratuitous theme usually gives an opportunity to
consider controversies and the diverse points of view of the
coauthors of this paper exemplify this.
For Fernanda one of the authors, if on the one hand no one
denies the disadvantaged litigant deserves the right to access justice
with isonomy, on the other hand it is common to distrust legal aid
claims made in court, as one assumes they are ill-intentioned.
Although there are current statements about the supposed
abuse 2 in requesting gratuitousness in court, there is a lack of
concrete data on its verification. There are no reliable studies able
1

2

As well exposed by Cassio Schubsky, “the jurisdictional tutelage of the right
of the people devoid of material resources foment the fight against social
inequality” (Escola de justiça: história e memória do Departamento Jurídico
XI de Agosto. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010. p.
12). Here is our tribute to this historian, who devotes big efforts and sincere
dedication to this great project of registering the history of the DJ XI of
August, school of justicewith great affection and to the still greater
advantage of the co-authors of this article.
As an example of this type of assertive, we highlight the following passage
of the article: “with regards to informal institutions, in so far as the lawyer’s
conduct, to occasionally stimulate an unsustainable claim, as the low resistance
of the Brazilian population in general in make use of the prerogatives
associated with the gratuity and assistance programs, join to a frame of
abusiveness in the exercise of the right to access justice through gratuity.
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to answer the following questions: Do most part of the litigants
plead for legal aid? If so, how many have their requests complied
with? How many of these attendances are correct? Without
qualitative data it is difficult to conclude whether there is abuse,
although each lawyer, in their own “case study”, have their
impressions about it.
For the co-author of this article (Dellore), although there
are no reliable statistics about the theme, the benefits of legal
aid are widely used by those who avail themselves of the judiciary
system – especially natural person, often improperly; and the
empirical analysis of those who work in the forum proves it.
In addition to being controversial, the theme is relevant and
it is on the order of the day, having received special treatment in
the new CPC, which brings sensitive regulatory changes.
However, despite the importance of the theme and future
alterations, at least until the moment the doctrine has been
devoted to it. In this sense, it is enough to verify that (i) we have
no knowledge of volumes already published and specialized magazines, or specific articles on the subject3 and (ii) none of the
statements published on the NCPC - New Civil Procedure Code
(either at the Permanent Forum of Civil Procedure4or the Center
for advanced Studies Process 5) specifically refer to the subject,
although some mention the problem briefly. 6

3

4

5

6

(GALESKI JUNIOR, Irineu; RIBEIRO, Marcia Carla Pereira. Direito e economia:
uma abordagem sobre a assistência judiciária gratuita. Paper work published
at the do XIX Encontro Nacional do Conpedi realized in Fortaleza – CE from
June 09 to 12 of 2010. Disponível em: [www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3596.pdf]. Accessed: 19.02.2014).
For example, several volumes of Revista de Processo were dedicated to
analyze NCPC’s alterations, but without articles about this subject.
Two meetings were held to discuss the Project of the new CPC: the Second
Meeting of Young Procedure Experts . (days 08 e 09.11.2013 at Salvador –
<http://atualidadesdodireito.com.br/dellore/2013/12/10/ncpc-carta-de-salvador/>) and the Permanent forum of Civil Procedure – FPPC (in 25 to 27.01.2014
at Rio de Janeiro - [http://atualidadesdodireito.com.br/dellore/2014/06/21/
ncpc-carto-rio/]). With the contribution of procedural experts of the whole
country, each one of them created more than one hundred interpretative
enunciates about the new Code.
The Ceapro (Center of advanced studies of Procedure), association that
congregates procedure experts from all around in Brazil, held meetings to
vote enunciates related to the NCPC.
In the same sense, we highlight the following statements of the FPPC: (i)
enunciate 71: art. 669. We may dismiss the mentioned guarantee referred
to in the sole paragraph of art. 669, for the effect of the partition judgment,
if the disadvantaged party is not able to offer it, applying similar intelligence
to the contained in art. 301, 1º.(group: special proceeding); (ii) enunciate 81.
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Thus, this brief text analyses the current system (starting from
a terminological debate) and the alterations in the project,7 and
then compares the main distinction points between the current
and projected rules, proceeding to a critical analysis of the
modifications.

2 Concepts of legal aid, judiciary assistance, and integrate
and gratuitous judicial assistance
The distinction among the three concepts is important to
dissipate misunderstandings, since certain conceptual confusion
is seen in doctrine and jurisprudence to be the prodigal
regulatory panorama in dealing with indistinct institutes that
reveal different realities (TARTUCE, 2010, p. 78).
From the chronology criteria, we shall start by Law 1060/1950,
which regulates legal aid: this law arranges a structured system for
the economically vulnerable party to earn the right to access justice,
seeking to void the pecuniary obstacles that could compromise its
performance in court (TARTUCE, 2010, p. 78).
The judiciary assistance consists in the patronage of the
lawsuit by lawyers (MARCACINI, 2009, p. 41), whether they are
state servers, members of an entity that have a convention with
the state, private or even private entities acting pro bono.
It is common for the state institution to appear in the
concepts, because its performance focuses in the model used
predominantly in the country; as an example, consider the
concept of Anselmo Prieto Alvarez, for whom judiciary assistance
is the support that the State must offer to those who are “in a
situation of misery, releasing them from paying the expenses and
providing them with a defender in court” (ALVAREZ, 2014).
After the fulfillment of the socioeconomic triage by the
provider of the judiciary assistance, which certifies the lack of

7

(art. 945, V): Because there is no prejudice to the contradictory, it is
unnecessary to hear the appellant before the monocratic concedes the
appeal, when the decision is appealed: (a) reject the complaint; (b) reject
legal aid through preliminary verdict; or (c) alter through a preliminary verdict
the value of the lawsuit. (Group: Order of Lawsuits Court, General Theory of
Appeals, Appeal and Motion); (iii) enunciate 113 (art.98). At the labor court,
the employer can be the beneficiary of legal aid, according to the art. 98
(Group: impact of the CPC in the labor procedure). As it can be noticed, even
if those statements broach the theme of economic disadvantage, its focus is
not properly the legal aid system.
We highlight, that the analyzed Project is the one appreciated by the House
of Representatives in March of 2014. To access the text, consult <http://
atualidadesdodireito.com.br/dellore/2014/06/16/comparativo-ncpc-jun14/>.
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resources, the person receives legal information and relies on
the services of accompaniment and manifestation in the lawsuit
by public defenders (TARTUCE, 2010, p. 78), being contemplated
with the release of the payments that would normally encumber
in case he needed to pay for representation.
In league with the desired expansion of access to justice,
the Federal Constitution began stating, since 1988, in article 5,
LXXIV, that “the State shall provide integral and gratuitous
judiciary assistance to those who prove insufficiency of resources”.
The constitutional provision increases the spectrum of tools to
people in need: integral and gratuitous judiciary assistance implies
not only the possibility of interaction in court, but also provides
consultations for the legal regularization of the individual and
provides information (MARCACINI, 2009, p. 40) and documents,
among other measures that may prove necessary (TARTUCE, 2010,
p. 78).
About the importance of such guarantee, the questioning
of Anselmo Prieto Alvarez deserves contemplation:
“In a country where we have as a rule the poverty of the
population, we could affirm that the legal aid system, in its true
meaning, is certainly as important as freedom of expression. What
benefit would having asserted freedom bring if, in the case of
its violation, the damaged, being underprivileged, could not
do anything to repel it?” (ALVAREZ, 2014).
The legal aid system, in its turn, can be understood as an
exemption from collecting the costs and expenses (of procedural
nature or not) that prove necessary to the exercise of the
procedure rights and faculty, inherent to the exercise of legal
due process (MARCACINI, 2009, p. 140).
It is worth mentioning that, perhaps the gratuitousness has
the aspect of an attractive gain, and José Renato Nalini ponders:
“To claim that gratuitous aid would stimulate the demand
does not seem to be an appropriate analysis of the human
personality. Men will not create conflicts for the simple fact that
a legal solution will be free of costs. It may have initial
recrudescence, because one of the points that contribute to the
outline of contained litigiousness is, precisely, the need for
expenditure. But, the fact of not charging for the jurisdictional
service is separate from the multiplication of lawsuits, in the same
way, the imaginary exemption of collecting costs for
hospitalization is not, at least directly, cause of an epidemic.”
(NALINI, 2009, p. 61)
Thus, in synthesis: (i) judicial assistance is a technical judicial
orientation to the underprivileged, at court or out of it; (ii)
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judiciary assistance is the postulation in court (therefore,
introduced in the judicial assistance) and (iii) legal aid is the
exemption of collecting costs and expenses (be the cause of the
service provider of the judicial assistance – public defender, or
be the cause the private lawyer).

3 Legal aid in law 1.060/1950
In 05.02.1950 the judiciary assistance law was published to
make uniform, in the infra constitutional plan,8 the general rules
for the recognition of the legal aid incidence in the jurisdictional
scope, including elements with the extension of procedural
exemptions and the prerogatives of the service providers
(ALVAREZ, 2014).
As mentioned before, the law gave opportunity for several
mistakes to be made when it used the expressions “judiciary
assistance” and “legal aid” as if they had the same meaning.9
The law initiates the normative affirming its applicability not
only for citizens, but also for foreigners residing in the country10,
which further exposes the exemptions inherent to gratuity.11
According to law 1060/1950, to be awarded with the
exemptions there contemplated, it is enough for the lawyer to
claim, in the complaint, that the party cannot afford the legal
costs without affecting his own subsistence.12
It was not always like this: before the law was edited, it was
required, for the obtainment of the benefit, that the individual
8

9

10

11
12

Hamilton Kenji Kuniochi stresses that the § 35 of the art. 141 of the 1946
Constitution pointed out that the treatment of the grant of judiciary
assistance by the government would be object of effective contained norm
(Assistência jurídica aos necessitados: concepção contemporânea e análise
de efetividade. Dissertação de mestrado, São Paulo, USP, 2013, p. 35.
Available at: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-09012014113135/>. Access in: 17.04.2014).
Marcacini exemplifies the art. 3°, however affirms that “the judiciary assistance
comprehends the following exceptions”, is actually speaking of legal aid; many
other rules incur in the same confusion (MARCACINI, Augusto Tavares Rosa.
Assistência jurídica, assistência judiciária e justiça gratuita cit., p. 39).
The prediction repelled demands until then in force art. 70 of the CPC from
1939 about reciprocity treatment and existence of the Brazilian child
(KUNIOCHI, Hamilton Kenji. Assistência jurídica aos necessitados: concepção
contemporânea e análise de efetividade cit., p. 37)
Art. 3º of law 1.060/1950.
Art. 4º of law 1.060/1950: “the party will enjoy the benefits of judiciary
assistance, through a simple affirmation, in the complaint itself, that is not
in condition to pay the costs of the lawsuit and the attorney´s fees, without
his own prejudice or his family´s”.
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declared the income and the salaries received, as well as their
own duties and their family’s duties.13 The party had to include a
certificate with the complaint, issued by the police or by the city
hall, reporting that the solicitor is needy and unable to pay the
costs of the lawsuit (old article 4, § 1º).14
Law 7510/1986, “oriented by the ideals of the debureaucratization” (MARCACINI, 2009, p. 102), reformed article n4
to simplify the situation of the needy person, so that the affirmation,
at the complaint, of the litigant not having any means to pay the
legal costs and attorney´s fees without his own or his family’s
prejudice is enough.
It is worth remembering that the device is inserted in a context
that supplies the legal sponsorship at court: in practice, in places
where the public defender acts, the destitute party goes through a
socioeconomic triage to gauge his disadvantage. If such occurrence
is certified, the defender will assist in court or will send him to a
convention organism (convention with OAB – Brazil Bar Association
– and law schools are very important in this scenario).
Law 1060/1950, being the only normative source that regulates
the theme of gratuitousness in Brazilian law, suffered several
changes over the years, but still has precepts that are currently out
of context (KUNIOCHI, 2013, p. 37).

4 Legal Aid at the NCPC
The Code contemplates gratuitousness on several occasions;
with the limitation of time and space, the focus in this article
will be only the main dictations about the theme.
In broaching the expenses and fines, the first reference to
the theme in the Code appears; article 82 15 mentions the
obligation of the parties to provide the payment of the required
13

14

15

Preceding art. 4° of the law 1060/1950: “the party, that intends to make use
of the benefits of judiciary assistance, will request to the competent judge
to concede it, mentioning, in the petition, the income or salary they receive
and their own incumbency and their family´s.
Preceding art 4º, § 1º “The petition will be instructed by a certificate claiming
the one that is requiring it is needy, not able to pay the law suit costs. This
document will be issued, free of stamp and emoluments, through the police
authority or the Mayor of the city, and the probative work contract which
proves wages are equal or inferior to the double of the legal minimum
regional is dismissed”.
New CPC: “art. 82. Except the provisions concerning legal aid, it is the charge of
the parties to provide the expenses of the acts put into practice or request in the
lawsuit, anticipating the payment, since the beginning to the decision or, in
execution, until the absolute satisfaction of the recognized right in the title”.
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acts or consummated in the suit, except the dictations regarding
legal aid. At this point, there has been no change made with
the current regime.16
Regarding the technical expertise, there are a few new
dictations. In terms of article 9517, 3:
When payment of a technical expertise is responsibility of
the beneficiary of the legal aid, it can be defrayed with resources
allocated from the budget of the public entity, and accomplished
by the court server or by an arranged public organ. In the case
of private realization, the amount to be paid will be set according
to the price list of the respective court (or in the event of its
omission, the National Counsel of Justice), and paid with the
resources allocated to the union budget of the State or Federal
District.
It is clarified by §4° of such rule that, in case of §3°, the
jurisdictional organism, after the ruling of the last decision, will
officiate the National Treasury to promote, against whom has
been ordered to pay the costs of the case, the execution of the
paid amount with the technical private expertise or the utilization
of a public server or from the structure of the public organism;
however, if the responsible for the payment of the expenses is
the beneficiary of the legal aid, the dictate in article 98, §2.°
shall be observed.18
Finally, the §5° 19 from article 95 affirms it is forbidden to use
the resources of the funds of the Public Defender.
The major innovation of the New CPC in relation to the theme,
is the creation of a whole new section (in n. IV) designated to
gratuitousness20. Nevertheless, the article inaugurates the section
16

17

18

19

20

Pursuant to art.19 of the 1973 CPC, except the provisions concerning to the
legal aid, the parties should provide the expenses of the acts put into practice
or request in the lawsuit, anticipating the payment since the beginning to
the last sentence; and also, in execution, until the absolute satisfaction of
the right declared in the decision.
This is the caput of such provision: “each party will pay in advance the
remuneration of the technical assistance indicated; the expert´s
remuneration will be paid by the party which required the expertise, or will
be divided when the expertise was determined ex officio or required for
both parties”.
Such provision adjust that “the grant of the gratuity does not repel the
responsibility of the beneficiary by the court costs and attorney´s fees deriving
of party´s damages”.
To the application of the § 3º, is forbidden the utilization the costs of the
funds resources from the public defenders”.
Among the art. 98 and 102 of the new Code there are several provisions
that work the subject in details.
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that mentions “under the law”; as the Code proposes the
overturning of several rules of the law 1060/1950,21 the regulation
will be basically the same as what is provisioned in the code –
without impairment to any future law to be further edited.
The Code still broaches some themes related to the
disadvantage of the litigants in others situations, which deserves
a brief approach only to inform the reader.
In a pioneer way, the new CPC inserted a title22 to embrace
the Public Defender in three articles.23 The defender also appears
in the context of the possessory cases, 24 the subpoena being
obligatory in collective land litigation.25

5 The comparison between the systems
In the preceding topics, it was presented an overview of the
current rules and designed system (using as a foundation the
text approved by the House of Representatives). At this moment,
21

22
23

24

25

New CPC Project – PL 8.046/2010. Art. 1.086. Were revoked: (…) III – the arts.
2º, 3º, 4º, caput and §§ 1º to 3º, 6º, 7º, 11, 12 e 17 from law 1.060, of
05.02.1950.
Title VII – Of the Public Defender.
“Art. 185. The Public Defender will serve the judicial orientation, the
promotion of the human rights and the defense of the individual and
collective rights of the needy, in all courts, in an integral and gratuitous way.
Art. 186. The Public Defender will have the benefit of the double time in
deadline to all the procedure manifestations.
§ 1º the deadline begins with the personal summons of the public defender,
as published in art. 184, § 1º.
§ 2º In a request of the Public Defender, the judge will determine the personal
summons of the sponsored party when the procedural act depends on the
providence or information that only be given or provided by him.
§ 3º the provisions in the caput apply to the officers of the judicial practice of
the law schools recognized by the law and the entities that provide legal aid
as a result of agreements with the Public Defender.
§ 4º Do not apply the benefit of the double counting when the law establishes,
expressly, special deadline for the Public Defender.
Art. 187. The member of the Public Defender will be civil and regressive
liability when act with intentional fault or fraud in the performance of his
duties.
“Art. 579. In the collective dispute for the a real estate possession, when the
despoliation or the perturbation affirmed in the complaint occur over a year
and a day, the judge, before appreciating the request to concede a preliminary
decision, must designate a mediation hearing, to be realized in up tothirty
days, that will observe §§ 2º e 4º.”
“Art. 579, § 2º The public ministry will be summoned to attend the hearing;
the Public Defender will always be summoned when there is a party that is
a legal aid beneficiary.
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we offer a comparison among the main differences between the
systems, as from issues commonly observed in forensic quotidian.

5.1 Request and grant
Law 1060/1950 dictates only the requirement by the author
in the complaint.26
However, forensic praxis recognizes the possibility of such
lawsuit to be formulated, by both parties, at any moment.27
In the NCPC proposal, article 98 highlights the right to legal
aid, whether to natural or juridical person.
Art. 99 brings the wide possibility of the application of
gratuitousness, emphasizing it to be possible: (i) in the complaint;
(ii) in the answer; (iii) in the petition of third entry (iv) in the
appeal. As it can be noticed, confirming the jurisprudence
tendency, the text of the new Code recognizes the discussion of
the gratuitousness at any time during the lawsuit.
It must be understood of such list as an example. The party
may, initially, not need the gratuitousness, but then be affected
by significant economic insecurity still at lower court before
appeal; this is exactly what is dictated at the end of this article.28
As it can be noticed, the dictation of NCPC is wider and more
complete than the current one; such situation is convenient to
avoid some jurisdictional understandings – a minority, fortunately
– with the purpose if forbidding the grant of legal aid at
subsequent moments after the complaint.
Concerning the grant of gratuitousness, the law remains
without establishing objective criteria, in this case, the judge
shall be responsible for the decision, according to the individual
lawsuit.
In law 1060/1950, art. n4 expects the granting of gratuity if
the party is not in “condition to pay for the procedural costs and
attorney´s honorary, without his own or his family’s prejudice “.
The rule is complemented with §1°, which adduces the
presumption of poverty of the party under penalty of fine.29
26

27

28

29

“Art. 4° The party will have the benefits of judiciary assistance, through a
simple affirmation, in the same act of the complaint (…).”
It is possible to lead gratuity in the same court; in this hypothesis, the gratuity
will be applied only from the moment that it is granted and not retroactively.
“(...) Is supervening the first manifestation of the party in the same court,
the request may be formulated by a simple petition, in the same lawsuit,
and will not affect its course.”
“§ 1.º One is assumed poor, until proven otherwise, those who claim this
condition in the tenor of this law, under penalty of payment of up to ten
times the legal costs.”
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Undoubtedly there is a great subjectivity in the concept,
which causes extremely diverse decisions in the forensic
quotidian, according to the understanding of each magistrate.30
In the same sense comes the NCPC, which does not have any
criteria to grant the legal aid.
For the co-author of this article (Fernanda Tartuce), the
legislator acted and will act well when making such a choice of
rules; after all, as Augusto Rosa Marcacini stresses:
The concept of needy is not determined through rigid rules,
mathematics, or using determined numerical limits. Those who
are entitled are people that cannot afford the required expenses
to participate in the case, as far as, accounting for his earnings
and his expenses for his own sustenance and that of his family,
there is not enough money left. The right to the benefit comes
from the financial unavailability of the individual.” (MARCACINI,
2009, p. 90).
In reverse, for co-author (Dellore), although there should
be some scope for the judge’s ruling in the concrete case, it would
be convenient for there to be some minimally objective criteria
in order to avoid the huge disparities that can be found in the
forum.
Analogously to §1 of the. 4th art of law 1060/1950, art. 99,
§ 2nd of the NCPC also mentions the presumption of poverty in
relation to the affirmation of economic disadvantage 31 by the
natural person, being easy to conclude that there is not such
presumption as to the juridical person.32
The news predicted for the projected legislation is the
impossibility of rejection in the gratuitousness plan. The prevision
comes in art. 99, §1°, in the following terms:
The judge may only reject the request if the there are
elements in the case that make evident the lack of legal
requirements to grant gratuitousness; in that case, before
rejecting the application, the judge must determine the party to
prove the fulfillment of the requirements for the grant of gratuity.
30

31

32

Or even in each branch of the judiciary. For an example, it is noticeable that
there is a greater difficulty to grant legal aid in the scope of the State Court
of Rio de Janeiro than in the State Court of Sao Paulo – a phenomenon which
some attribute to the costs in Rio de Janeiro, being fully reversed to the
vaults of the Court.
The allegation of insufficiency deduced by a natural person is presumed
true.
This is the common position of the STJ in light of the current system, according
to entry 481: It is entitled to receive the benefit of legal aid the juridical
person with or without profit that demonstrate the inability to pay for legal
costs.
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Therefore, even If the magistrate concludes the absence of
the requirements for the granting of gratuity, he must determine the emendation of the request to that, according to the
evidence of produced by the solicitor,33 so that he may form his
opinion on the subject.
The news are positive in the sense of avoiding immediate
rejection of the gratuity and allowing the suit of the
underprivileged litigant to carry on regularly, without being
impacted by the assumption of bad intentions. However, it is
still contradictory to the previsions at §2°h(when speaking of
the presumption regarding a natural person), because in this
case the presumption will be removed by the “sensibility” of the
magistrate in relation to what the lawsuit contains.
It remains to be verified how the application of this device
will be when the validity of this new law states; since now it is
possible to consider that each magistrate will take a certain course,
depending on their belief, some will be applying with more
emphasis the presumption of §2° and others will be determining
more often the evidence by the party of the gratuity request.34
Finally, a situation that will surely be object of intense debate is the prediction that, by the new legislation, the granting
of “partial gratuity”, which may happen in two different ways?
i) recognition of the gratuity for some of the acts of the
lawsuit or only the reduction of part of the expenses35 and
ii) payment in installments, “If it is the case”.36
The legislation does not include criteria about when this is
to be applied, and does not present safe parameters to the
application of any of the hypothesis,37 regarding the percentage
33

34

35

36

37

But the legislation do not specify which would be those proves of necessity of
gratuity. It seems that may be – in an exemplificative roll: bank statement,
pay stub, income tax return and/or accounts demonstrating the required
expenses.
Regarding the theme “proof of necessity”, diverge one more time the
authors of the article: (i) Fernanda Tartuce understand that the rule must
concede the gratuity, with the firm prevalence of the poverty presumption
and (ii) Luiz Dellore, from the interpretation of the art. 5°, LXXIV, of the CF
(juridical assistance will be given to those that “prove the insufficiency of
resources”) claims that the author must, as a rule, prove the necessity.
Art. 98, § 5°: “ The gratuity may be grant in relation to one or all the
procedural acts, or consist in a percentage reduction of the legal costs that
the beneficiary have to pay in advance in the course of the procedure”.
Art. 98, § 6º: Accordant to the lawsuit, the jurisdictional organism may concede the right to the installment pay of the legal costs that the beneficiary
have to pay in advance in the course of the procedure”.
When to limit gratuity certain acts? When to “give discounts” regarding
certain acts? When is it “the case” to pay the costs in installments?
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or number of installments. There is no doubt that those questions
will be the object of rich divergence until the definition of a
minimal delimitation by the Superior Court of justice – which
may take years.

5.2 Impugnation of the granted gratuity
In the running systematic, as well as in the new one, there is
no a direct appeal to the higher court against the decision that
concede gratuity. This is a solution entirely consentaneous with
the legislation´s prevision, which has as its premise that gratuity
must be given considering the assumption of necessity.
Thus, as much in law 1060/1950 as in the new CPC, we are
faced with a situation that, once gratuity is granted, it is up to
the contradictory party to discuss the subject in the presence of
the magistrate that granted the benefit, by presenting an
impugnation.
Under law 1060/1950, the issue is regulated in articles 6 and
7: once gratuity is granted by the judge, the ex adverso should
present “impugnation of legal aid”, which will not suspend the
course of the lawsuit and will be sued separately from the main
lawsuit”.38
In this act, the party that is impugning must prove “the
inexistence or the disappearance of the essential requirements
to concede it”. 39 There is no term arranged by law – exactly
because the burden of demonstrating the absence of advantage
of the beneficiary party is from the one that impugns.40
38

39

40

Art. 6º, last part, of law 1060/1950. “The request, when formulated in the
course of the lawsuit, will not suspend it, and the judge may, in the face of
the proof, concede or reject right away the plan of the assistance benefit.
The petition, in this case, will be carried out in a separate lawsuit, annexing
the respective petition to the others from the main lawsuit, after resolving
the incident.
Art. 7° of the law 1060/1950: “The contradictory party will be able, at any
time in the dispute, to request the assistance benefits to be revoked, if it can
prove the inexistence or disappearance of the essential requirements to its
granting. Single paragraph. Such requirement will not suspend the course of
action and will be carried out by the form established in the end of the art.
6° of this law.”
Art. 7º da Lei 1.060/1950: “A parte contrária poderá, em qualquer fase da
lide, requerer a revogação dos benefícios de assistência, desde que prove a
inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.
Parágrafo único. Tal requerimento não suspenderá o curso da ação e se
processará pela forma estabelecida no final do art. 6º desta Lei”.
According to the co-author (Luiz Dellore), this is not easy to prove; in the
forensic routine, most of the impugnations are not concede precisely due to
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In most of times, the impugnation is presented by the
defendant with the presentation of the answer, and, If plaintiff
is who impugn, together with the reply.
In the scope of the new CPC, there are important
modifications, even if the paper work receives the same name.
The “Impugnation of the legal aid” is seen in art. 100, as
follows:
Once conceded the request, the contradictory party will
present impugnation in the answer, in the reply, in the counterarguments of appeal, or in the case of a supervening request or
formulated by a third party, through a simple petition, to be
presented in fifteen days, in the same paperwork in the lawsuit,
without suspension of its course.
As it can be notice, there is no more mention of prosecuting
in a separate lawsuit, which brings us to the conclusion (in line
with the new CPC system) of it being prosecuted in the same
lawsuit; as it can be noticed, there is a simplification in the course
of the lawsuit.
In addition, the impugnation is not going to be presented
in a separate petition, but in a topic to be inserted in the same
petition, which will have the party´s manifestation according to
the terms of the lawsuit; this can occur in the following moments:
i) answer, If the gratuity is granted to the plaintiff after the
appreciation of the request formulated in the complaint;
ii) reply, If the legal aid is granted to the defendant after
the appreciation of the request formulated in the answer;
iii) counter-arguments, If the legal aid is granted when the
request is formulated during the appeal or
iv) simple petition (but, we emphasize, in the same lawsuit),
if the request for gratuity is granted in a different moment from
the previous three, and, thus, the petition will consist exclusively
of this theme or regarding the gratuity and any other request
that the party formulated in the lawsuit.
Thus, unlike the current system, there is nothing to talk
about “impugnation of the legal aid” as one distinct petition to
the burden of proof being with the one who impugns, being enough that the
defendant attaches a bank statement and income tax return (or proves
that he or she does not deliver this declaration). To the co-author (Fernanda
Tartuce), if it is difficult for the defendant to prove the wealth of someone,
what will they say then to the author to prove their poverty? Negative
evidence, not by chance, was denominated by the ancient scholars as “diabolic
evidence” (…) Many of the disadvantaged do not even have documents
(*social security number or the equivalent), what to say then of having proof
of their patrimony? Even If they have it, the Federal Revenue has not been
providing the tax-free declaration since 2009.
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be prosecuted as a separate petition in the lawsuit. It is, as can
be noticed, an important innovation in the new CPC.
Concerning the proof of poverty, there is no legal rule
determining the onus to be from the one that impugn, as the
regulation of law 1060/1950 states. The legislator could have
been clear in this point to avoid debates.
From the interpretation of the §2°r of art. 99. 41 If the
beneficiary is a natural person, the burden is on the one that
impugn, considering the presumed veracity of the gratuity
request. Regardless, by analogy to the §1° of the same article
99,42 in case of doubt it is possible to infer that the judge may
determine that the one the impugn presents documents capable
of proving his economically disadvantaged situation. But, we
reiterate, considering the extensive regulation of the subject in
the NCPC, it would have been possible – and desirable – for the
legislator to manifest expressly.
An innovation that can bring some doubt is in regards to
deadline: it not being an answer, reply or counter-argument
(hypothesis in which there already is a deadline stipulated by
the Code), the legislator claims that the deadline is of 15 days.
However, when is the initial term of this deadline? Furthermore,
what if the contradictory party only finds outs that the party is
not entitled to gratuity after the deadline of the answer or the
reply? Such situations, will certainly be object of discussions when
the NCPC is in place.
It seems that the most appropriate interpretation of this
deadline is to use it as the initial moment of knowledge of the
beneficiary´s situation of not being in economic disadvantaged
knowledge; certainly, this is the situation, where there is no clear
way to mark the initial term.
However, if this interpretation is not accepted, the exercise
of the procedural law to impugn gratuity will be limited. Thus,
if the impugnation is presented through a simple petition, the
one that impugns must be clear on the moment they learned of
the undue grant in order to avoid the lack of appreciation of
the impugnation due to an inopportune supposition.
Summarizing, an evolution can be notice in the form of
impugnation in the scope of the new CPC – except regarding
the deadline to impugn.
41
42

Already analyzed in topic 5.1 above.
In addition, considering a new systematic interpretation, also aims that the
NCPC adopts the theory of load dynamic of the burden of proof (NCPC, art.
380, § 1º), will can, in the concrete case, the magistrate specify who will have
to prove.
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5.3 Applicable appeal against the decision for impugnation
Finally, we are left with the comparative analysis regarding
the applicable appeal to attack the decision that considers legal
aid impugnation.
It should be pointed out that the matter is controversial in
the scope of the current legislation and that NCPC gives an
undoubtedly more technical solution and one capable to avoid
what, as it seems to us, is an equivocation of the jurisprudence.
Under law 1060/1950 and the current CPC, the co-author of
this article (Luiz Dellore) has furthered the analysis of the
applicable appeal, in a study published in the past decade.43 This
is not the moment, certainly, for an analysis that exhausts the
subject; thus, it will be present just as a necessary overview to
comprehend the subject.
In accordance with the previous topic, in the light of law 1060/
1950, once gratuity is conceded and the impugnation to legal aid
offered by the contradictory party, this incident will be prosecuted
in a separate petition in the lawsuit (attached to the main one).
The decision related to such incident is, undoubtedly,
interlocutory. So, strictly speaking, the applicable appeal would
be an interlocutory appeal (motion)); however, this is not the
understanding that prevails.
The courts, in its majority r, understand that the art. 17 of
the law 1060/195044 is effective and therefore, the decision given
in the incident, depends on the appeal. The first judgment of
the STJ in this sense is from 1991, which the memorandum book
was elaborated as follows:
Legal aid. Revoking request denied. Appropriate appeal.
Law 1060/1950, art. 17 prosecute in a separate petition the
request of repeal of judiciary assistance conceded to the plaintiff
– Law 1060/1950, art. 7º -, for the verdict of the lower court the
appropriate resource is the appeal – art. 17 a motion will be
only admitted, in the general systematic of appeals, of the given
plan decision in course of the same lawsuit - Art. 5º, caput. Special
appeal known and provided” (REsp 7.641/SP, 4ª T., j. 01.10.1991,
rel. Min. Athos Carneiro, DJ 11.11.1991, p. 16150)
43

44

Do recurso cabível das decisões referentes à gratuidade da justiça (Lei 1.060/
1950). In: NERY JR., Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (orgs.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos cíveis. São Paulo: Ed. RT, 2006. vol. 9,
p. 316-346.
The appeal will be appropriate for the decisions given in consequence of this
law application; the appeal will be received only in devolution effect when
the ruling concedes the request.
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Since this judgment, the STJ have concluded: If the decision
was given in the same lawsuit, the use a motion is appropriate;
if the decision was pronounced in a separate lawsuit (frim the
impugnation), it is appropriate to use the appeal.
This understanding brings many difficulties to the party,
because in many analog situations referring to other incidents
(such as in the impugnation to the value of the claim or in the
exception of the relative incompetence), the appropriate appeal
is the motion.
It is worth mentioning that the alteration of the draft of the
judiciary assistance law 45 , dating from the 1990s and was
elaborated by Augusto Tavares Rosa Marcacini and Walter Piva
Rodrigues, expressly established the use of the motion46 against
the legal aid´s decision.
In more than good time, the new CPC proposes the
overcoming of this anachronistic understanding.
The issue is regulated, in a simple and objective way, in the
art. 101 of the new Code: “against the decision that grants gratuity
or the one that welcomes the request of its revocation, a motion
will be suitable, except when the issue is resolved in the sentencing,
against which an appeal is the suitable course of action.47
The rule removes, thus, any debate relating to the subject,
making it clear when to use the appeal in relation of the
situations that could arise in relation to gratuity:
i) If the judge rejects the gratuity pleaded by any of the
parties, the appropriate appeal will be the instrument motion;
ii) If the legal aid impugnation request is accepted
(formulated at any time , as seen in the previous section, so long
as still in first instance) the appropriate appeal will be
interlocutory appeal (motion);
iii) If the magistrate decides on the gratuity (to accept or
not, being related to the impugnation or not) in the core of the
judgment, considering the principle of usingonly one type of
appeal against the same decision, the resource to be used will
be appeal.
In this particular case, there is no doubt as to the clear
evolution in the new system in relation to the rule in law 1060/
1950.
45
46

47

Cf. in Revista AASP 59/15.
As shown in art.18 of such sketch of the project: Of the decision that rejects
right away the benefit, or the one that resolves the incident, it is appropriate
to use a motion.
As can be notice, the writing is similar to the proposal of the sketch of the
project mentioned in the previous note.
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Conclusions
From the points discussed in this brief article, it is possible to
highlight the following:
a) From a technical point of view, there is a distinction among
legal aid, judiciary assistance and judicial assistance, however
many times the legislation, the doctrine and jurisprudence do
not regard to this relevant differentiation;
b) In the new CPC scope, the legislator was more technical
in opting for nominating the lack of collecting of costs as “legal
aid”;
c) Concerning the request for legal aid, the new CPC
provides the possibility of its formulation at any time;
d) In relation to the grant, the new CPC (i) allows its granting
if the party is economically disadvantaged (without specifying,
objectively, what that means); ii) predicts the presumption of
gratuity to the natural person, in spite of (iii) allowing the
magistrate to asks for clarification before rejecting the request;
e) As to contesting gratuity, the new system innovates in no
longer requiring the autonomous impugnation, but its allegation
in the core of the lawsuit which will be presented containing
this topic – and will not be prosecuted separately;
f) Regarding the manner of contesting the impugned
decision, the new CPC evolves in comparison to the current
system, when it emphasizes the use of the instrument motion–
except if the question related to gratuity is decide in the same
sentence.
From this synthesis, we can conclude the following:
i) the current system, dated of 1950, has been in need of
updating for some time;
ii) the new CPC brings important modifications compared
to the current existent rules;
iii) the new system brings some situations in which there is a
big possibility for different decisions by the magistrates, which
surely will result a series of debates and divergent judicial
understandings (for example and specially, regarding the
installment plan of the costs and judicial fees and “if is the case”
the initial term of the deadline is 15 days to present the
impugnation of the conceded gratuity).
v) Despite the lack of attention of the doctrine to the theme
until this moment, it is a point which the new CPC innovates,
deserving attention from judges and lawyers;
vi) however, there is no prevision in the new legislation
about the objective criteria for conceding legal aid, regarding
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the financial conditions of the party – conflicting subject which
creates many differences in the forensic routine, including the
subscribers of this article.
There will be no shortage of barriers and obstacles in the
path of those who need judiciary assistance in Brazil; we shall
keep going, however, studying the subject in favor of the
refinement of the access to justice - after all:
Putting individual and collective rights into effect, through
legal aid, supplants the limits of the formal law, of the juridical
framework that proclaims equality by law and the protection of
the state for the needy. The cold letter of the law warms up with
the heat of real life”.48
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ABSTRACT
In a time of political crisis and the loss of the credibility of
institutions, be it from the executive power, legislative power, or
judiciary power, it is opportune to analyze the existing conflicts
among the Republic’s entities, through the perspective of the law,
considering what is is being denominated as judicial activism or
the judicialization of politics. It is the juridical analysis of the theme,
taking into account the attributions of each sphere of power, in a
constitutional point of view.
Keywords: Constitutional Law. Judicialization of politics.
Judicial Activism. Political crisis.

RESUMO
Em tempos de crise política e perda de credibilidade das
instituições, sejam do poder executivo, legislativo, ou judiciário,
torna-se oportuno analisar os conflitos existentes entre os Entes
da República, pela ótica do direito, considerando o que se tem
chamado de ativismo judicial ou judicialização da política. Trata-se
de análise jurídica do tema, levando-se em conta as atribuições de
cada esfera do poder, do ponto de vista constitucional.
Palavras-chave: Direito Constitucional. Judicialização da
Política. Ativismo Judicial. Crise política.
*

Nota explicativa: a Revista de Direito da ADVOCEF informa que os textos
ora publicados em inglês estão disponíveis também em português no site da
Associação. O objetivo de publicar textos noutros idiomas serve tanto aos
propósitos acadêmicos e científicos deste periódico, seguindo as orientações
do sistema QUALIS da CAPES\MEC, quanto às comemorações de 10 anos da
Revista. Tradução realizada por Camila Gonçalves Lemos.
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Introduction
The present paper aims to make a brief analysis of judicial
activism of the public policies in Brazil. Initially the theme will be
contextualized from the perspective of the law, to, posteriorly,
discourse about the conflicts of the Republic branches in the exercise
of their attributions.
The judicialization of politics is being been studied in Brazil
and abroad under the judicial control of political variables, the
judicial activism, politicization of justice and the expansion of the
judiciary, among others synonymous denominations that designate
an interference caused by judicial decisions on issues that, in
principle, should be restricted to the political decisions of the
Executive or Legislative branch1.
One of the polemic aspects of the subject are the judicial
decisions which, under the argument of asserting effectiveness to
the public policies ruled by the 1988 Federal Constitution, end up
interfering in the Executive branch´s budget2, which, in last analysis,
is the detainer of the “ “vault’s key”.
1

2

It is a controversial theme, especially in the Supreme Federal Court, as
demonstrates the judgment by the STF plenary which declared unfounded,
in 2008, the Direct Unconstitutionality Action 3999 and 4086, filed by the
Christian Social Party and by the General Attorney´s office against Resolution
22610/07, of the Supreme Electoral Tribunal, which regulates the lawsuit of
loss of elective office by disloyalty to a party. There were discordant votes by
Eros Grau and Marco Aurelio. They understood that the TSE legislated when
editing the resolution, introducing the matter into a privative competence
of the Legislative branch. The minister Marco Aurelio ponders that, upon
learning of the inertia of the Congress on the theme, the TSE arrogated
STFs competence, to whom, exclusively, competes the judgment of Writ of
Injunction, lawsuit appropriate to supply gaps in the regulation of the
constitutional provisions resulting from the inertia of the Congress. <http://
www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=98954>
Accessed in: 01/03/2015
As an example we mention the recent decision of minister Celso de Mello,
from the Supreme Federal Court, who in 2014, denied the continuation of
the Extraordinary appeal with motion, (ARE) 727864, interposed by the
State of Paraná against the decision of the Justice Court of that state (TJ-PR)
that determinate the payment, by the, through the hospital services provided
by private institutions to patients of the Unified Health System (SUS) served
by the Mobile Emergency Service (SAMU), in the absence of beds in a public
hospital. For the minister, the intervention of the Judiciary branch on the
refusal by the Executive “to confer real significance to the right of health” is
completely legitimate “among the many reasons that justify this affirmative
behavior of the Judiciary branch, it includes the necessity to enforce the
primacy of the Republic Constitution, often transgressed and disrespected
by pure, simple and convenient omission of the public branches” he highlights.
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Other aspect that generates impetuous debates is when the
Judiciary branch, in special in the Supreme Federal Court scope,
under the argument of the Constitution interpretation, advances
in the field of the Legislative branch´s activity to give decisions or
edit a summula that, in principle, are subjects that should be
regulated by the Legislative branch3.
In Brazil, it is a phenomenon strengthened after the 1988 Federal Constitution, still in a true maturation and development, which
consequences are completely unexpected.
The protagonim of the Judicial Power after the 1988
Constitution, to Claudia Maria Barbosa, was a consequence, among
other factors, of the constitutionalisation of the law, which has made
that the Judiciary branch to be seen as the last available resource
for citizens to assert their fundamental rights, despite the insufficient
jurisdictional service (BARBOSA, 2007, p. 82).
The Public Ministry, in this context, has a relevant function when
bringing up questions until now restricted to the decisive and
discretionary power of the elected political agent, judicializing
public policies that aim to give effect to social rights.
The expression “judicialization of politics”, according to Debora Maciel and Andrei Koerner, was introduced in the scope of
social and juridical science by Neal Tate and Torbjorn Vallinder, with
the same meaning of “justice politization”, indicating the Judiciary
branch expansion in a decisive process of contemporary democracy
(MACIEL; KOERNER; 2002, p.114).
It is worth to highlighting the use and the meaning of the
term judicial activism in the present paper, once , as a rule, all subject
or theme taken to be examined in the judiciary is “judicial activism”,
according with article 5º, incise XXXV of the Federal Constitution:
“The law will not exclude the appreciation of the Judiciary Branch
injury or threat to the right.”
However, the expression referred in the present context denotes a specific judicial demand, where the debated subject would

3

“Between protecting the inviolable right to life and health or enforcing a
financial interest and secondary of the State, I understand that reasons of
ethic juridical order impose to the judge only one option: the one that
privileges the indeclinable respect to human life and health”.
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=
274982&caixaBusca=N> accessed in 01/03/215.
In this sense we cite as an example the Direct Unconstitutionality Action
3510, judged in 2008 by the Supreme Federal Court, where the majority
understood that it is permitted, for research and therapy, the use of
embryonic stem cells obtained from human embryos produced by in vitro
fertilization and not used in the respective procedure.
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not be the competence of the Judiciary Branch by involving an
eminently political decision that only affects the Executive Branch
or Legislative Branch.
For this reason that the expression “politic judicial activism” is
a synonym of the “politization of justice”, in other words, it would
be the expansion of the judicial actuation beyond the limits of its
jurisdiction, entering into political subjects in other spheres of the
branch, which would result inevitably and consequently in the
politization of justice.
The politics judicial activism, however, might occur in different
ways that are not, necessarily, an intromission in the competence
of other branches, once the constitutional control and revision of
the administrative acts are the competence of the Judiciary Branch,
which might result in alterations, revisions, or even cancellations of
public policies.
In this sense, according with Tate and Vallinder, one of the
judicial politics activism more frequent forms is the constitutionality
control (or judicial revision) of the Executive and Legislative
actuations, which base to realize the referred control is the Country
Constitution (TATE; VALLINDER; 1996, p.13).
In the case of Brazil, in reason of the 1988 Federal Constitution
characteristics that provide an ample roll of social rights and public
policies that are so elevated to the constitutional level, the
possibilities of action of the Judiciary branch amplify significantly.
In relation to the public policies, the judicial control can occur,
according to Eduardo Appio, during its formulation, execution or
valuation. For the author, the judicial analysis of public policies is
not new, because it has been occurring with the legality and
legitimacy control of the administrative acts, specifically in reason
of the administrative improbity law (APPIO, 2009, p. 135).
However, the theme motivates some disquiet and doubts that
seem not to have been effectively elucidated by the law. In this
sense, could the judiciary interfere in the political decisions of the
Legislative and the Executive in the formulation and
implementation of public policies? How far go the limits of
jurisdictional action in the analysis of the convenience and
opportunity of the administrative act of the elected political agent?
Depending on the concrete case, as well the “place of the law
from where one stands”, we will have different answers to the
question above. There are arguments to ground the position that
the Judiciary branch cannot interfere in the political decisions of
the Legislative and Executive, under penalty of a fatal wound to
the harmony among the branches, as well, similarly, there are
fundaments to defend that the constitution legitimates the judici-
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al action to interfere and modify the will and the political decisions
of the others branches.
In the present paper, therefore, the conflict existent among
the Judiciary branch, Executive branch and the Legislative branch
will be explored. Specifically when judicial activism occurs in public
policies in Brazil.
In the title of the article, the Judiciary branch was symbolized
by the robe, one of the main insignia of the magistrates, in which
more and more judges take on a political character 4 (broad sense)
to the their decisions, contemplated in a perspective of
contemporaneous constitutional interpretation to justify the
expanded actuation in the control of other branches.
The Executive branch was referenced as the “safe”, because it
is responsible for the physical and budgetary execution of public
policies, constituting itself in the passive individual receiver of the
judicial determinations that cause expenses of the public resources,
many times not due to budget planning, or even in the redistribution
of resources that were expected for other priorities in the program
of the political agent.
The Legislative power was mentioned as “the pen”, that
symbolizes the writing of the laws and the consequent affirmation
of the people’s will through their elected representatives, which
final results are many times is altered by the control and analysis of
the constitutionality and the legality effectuated by the Judiciary
branch, or, also, “complemented” by the Supreme Federal Court in
the edition of certain bindings5 in subjects that are the competence
of the Legislative.
4

5

It is worth highlighting the opinion of the 3rd Region Regional Federal Court
Magistrate, Consuelo Yoshida on the theme: “It is a reality the increasing
judicial activism of politics, and of public policies, especially in the social area,
and, in reverse, as the other side of the coin, the Judiciary politization, in a
good sense. Effectively. The judicial decisions are not strictly technical juridical
decisions, but also political decision, interfering in the spheres of other
branches and with ample social repercussion” (YOSHIDA, 2005, p. 434, our
translation).
As an example, the binding summula n°11: The use of handcuffs is only licit
in case of resistance and the founded apprehension of flight or danger to
their own physical integrity or another´s, by the prisoner or others, the
written exception justified, under penalty of disciplinary and civil responsibility
and fines to the agent or authority and the annulment of the prison or
procedure act it refers to, without prejudice of the State civil responsibility.
Article 474, § 3rd of the Criminal Procedure Code deals with the use of
handcuffs at the Jury: the use of handcuffs by the defendant will be not
allowed during the period they remain in the jury plenary, except if absolutely
necessary to the order of work, to the safety of the witnesses or to ensure
the physical integrity of those present.
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The examples of the conflicts previously mentioned are
relative to the expansion of the power from the detainers of the
robe (judiciary) to decide how the “vault´s owner” (Executive)
should use their resources, as well as, when the judges take
advantage of the normative hollow in face of the pen’s owners
(Legislative) omission to decide about subjects not contemplated
in the law.
The robe, the vault and the pen symbolize, thus, the three
spheres of power that should act in harmony and with
independence in the search of the common good and the
concretization of objectives and constitutional principles (article 2º
of the 1988 Federal Constitution).
When one of the branches, however, invades the other´s
competence, in evident the overreach of its attributions and
actuating with excess of power, or using of its competences to
predominate over the others (the great power of the “robe”; the
infinitive possibilities of the “vault”; and the creative force of the
“pen”), ends up compromising the structural basis of the Democratic
State of the Law, as well the effectiveness of public policies, which
is the interest of the study in the present paper.

1 Law’s view of Public Policies
It is necessary to delineate juridically what is understood as
public policies, once that the theme does not have a long tradition
of analysis and study by the law, which, fortunately, little by little
and gradually is coming open in a transdisciplinary form to the
knowledge of other spheres.
In this sense, Maria Paula Bucci, comments that the study of
public policies is derived from Political Science and Public
Administration Science, which field of the interests occur in the
relations between politics and the act of the Public Power, has been
treated by the Science of Law in the State Theory, of the
Constitutional Law, Administrative Law or Financial Law (BUCCI,
2006, p. 01).
As can it be noticed, since the beginning, the relevance to the
right of the study, under the judiciary view, of the public politics,
once by constituting an object of analysis, control and revision by
the Judiciary branch, there is the need to consolidate the subject as
an important focus of the interest to Science of Law.
The theme, however, is not recent only for the law. Marcus
Melo, when carrying out an analysis of public policies as a
disciplinary field, comments that the study of public policies
constitutes an intellectual tradition of strong North American
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identity, which started to be developed timidly in political sciences,
sociology, economy and public administration´s departments, in the
first decades of the last century (MELO, 1999, p. 61).
The importance of the subject, however, has attracted the
attention of several fields of scientific and academic knowledge to
evaluate the impact and the results (positive and negative) of public
policies in the society.
Despite the fact that the subject is relatively incipient in the
judicial area, to Maria Paula Bucci what has stimulated the more
attention from the law scholars to the theme of public policies is
precisely its judicial control, from the perspective of possibility and
limits of this control (BUCCI, 2006, p.20).
The author highlights that the judicial actuation in public
policies, in principle, would be improper, once its formulation it is,
as a rule, the Executive branch’s responsibility within the defined
parameters by the Legislative branch. However, the debate could
not be more juridical, since it concerns the implementation of social rights (BUCCI, 2006, p.20).
The possibility of judicial control of public policies is increasing.
Similarly, its conformation and acceptance by the jurisprudence has
also increased. The limits, however, are being constantly redefined,
in a way that does not seem to be clearly defined.
In Cristiane Derani´s opinion, the policies are denominated of
public because they are manifestations of the relations of social
forces reflected in the state’s institutions. They are public policies
because they are undertaken by the public agents competent to
do so, having the society as a receiver, reason why the finality of
those policieswill always need to be resigned by the law (DERANI,
2002, p. 239).
It is evident, consequently, the interest of the law in the concept
of public policies, (re)cognizing its finalities, contour and social
implications.
To understand the amplitude and the scope of the subject, it is
interesting to emphasize public policies as an intervention in social
reality, as explains Sonia Draibe, for whom public policies are
developed in the public sphere of the society, not restrictedthe state
or the government politics, possibly including non-governmental
organizations of any kind, so long as it is always present in the
public character (DRAIBE, 2001, p. 14).
It is each day more common for the State to use the Third
Sector to execute public policies, as an example the several Nongovernmental Organizations that receive public resources to act
in the execution of public health policies,, especially in the
Amazon.
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About the definition of public policies, Eduardo Appio
understands that they can be seen as instruments for the execution
of the political programs based in the state´s intervention in the
society with the purpose to affirm the equality of the opportunities
for all, objectivizing a worthy existence for citizens. In reason of
this, the judicial control of public policies occurs because of the
socials inequalities that fragmentsociety (APPIO, 2009, p. 136 e 137).
In a formulation of a juridical concept that contemplates the
importance of the subject under the bias of the law, Maria Paula
Bucci formulated the following proposition:
Public policies are a governmental program of action
that results from one or several of legally regulated
processes – electoral process, planning process,
government process, budgetary process, legislative
process, administrative process, judicial process – aiming
to co-ordinate the available means available for the
State and private activities, to accomplish socially
relevant and politically determined objectives.
As an ideal, public policies must aim for the
accomplishment of defined objectives, expressing the
selection of priorities, the reserve of necessary means
to the consecution and the timeframe in which to expect.
(BUCCI, 2006, p.39, our translation).

We highlight, therefore, as relevant the conceptualization
of public policies, that have their own juridical regime, resulting
from the public intervention that objectives the social improvements
of collective interest, which the formulation, execution and
attendance must be in consonance with the juridical ordainment,
once that, independently of the political desires of those
responsible, public policies are submitted to the constitutionals
and legal principles.
Consequently, this is the importance of the subject to the law,
explicating their juridical contour, which is the reason that imposes
the study of the judicial control of the policies and conflicts that
supervene what is called judicial activism.6
6

Judicial activism means that certain issues of great political or social
repercussion are being judged by organisms of the Judiciary branch, and not
by the traditional s instances: the National Congress and the Executive branch
– in which scope are the President of the Republic, his ministries and public
administration in general. As intuitive, the judicial activism includes a transfer
of power to judges and courts, with a significant alteration in the language,
argumentation and in the manner of participating in society. The phenomenon
has multiple causes. Some of them express a worldwide tendency; others
are directly related to the Brazilian institutional model (BARROSO, 2009,
p.02, free translation).
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2 The conflict among the branches in the judicial activism of
public policies
In the fundamental principles of the 1988´ Federal Constitution
is established that the Powers of the Union are made up of,
independents and harmonic amongst themselves, the Legislative,
the Executive and the Judiciary.
In the same manner, in III incise, 4th paragraph, the 60th article
of the Constitution, it says the proposal of amendment to the
Constitution will not be object of deliberation to abolish the
separation of the powers.
The independence and harmony, therefore, are evidenced as
the main elements in the separation of the powers that constitute
the fundaments of the republic.
Nevertheless, the Constitution itself predicts actuation
possibilities that demonstrate there are activities that would, in thesis,
private of a power, but are also carried out d by other Republic
Powers.
An example is the possibility to edit the Provisional Measure
by the Executive branch, according to what is established in article
62 of the Constitution, an activity that is typically Legislative, but is
also accomplished by other branches.
Consequently, the separation of the powers can be interpreted
mainly as independence and balance among the branches. About
the theme, Hely Lopes Meireles comments that Montesquieu never
made use in his production of the expression “separation of
powers”, referring uniquely to the need of the “balance among
the powers”, which resulted between the English and NorthAmericans in the system of checks and balances, that we know as
“freios e contrapesos”, where one Power limits the other
(MEIRELLES, 1996, p; 57, our translation).
The reality, however, supplants the juridical norm. The juridical
fiction of norm is not always the true order of facts. Despite the
Constitutional dispositions of independence among the branches,
politically, the Executive branch is still as seen as a central Power in
relation to the others, in reason of which the principal political
events in the country take place in it.
The Legislative, for example, be it in a municipal, state or federal scope, suffers strong interferences of the Executive, which acts
in the political and parliamentarian parties “aggregating” to form
an ample majority that assures it tranquility and governability.
The exchange of political support in the Legislative sphere for
a position in the Executive is something extremely common and
practiced in the national political scene that negotiations are carried
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out explicitly,, entailing the political support in exchange for
positions. The executive, as the keeper of the “vault”, ends up
having great “negotiation” power with the Legislative.
Upon commenting how the negotiation occurs in the
elaboration of the budget by the Executive branch, Edilberto Lima
and Rogergio Miranda affirm that there are many political groups
that support the Government and because of it receive Ministries.
Each minister is appointed by a political party, the greater the
budget of their ministry, the bigger will be their influence and the
more political dividends they and their political party will have
(LIMA; MIRANDA; 2006, p. 326).
The dispute over ministries mainly occurs among the larger
political parties, because they have parliamentarians in sufficient
number to politically fortify the Executive representative, or, in an
inverse logic, enfeeble it.
Equally clarifying is Joffre Neto’s comment about the relation
between the Executive and Legislative in a municipal scope, when
mentioning that the population asks the councilmen for
employment, repairs, medicine, among many other things that are
not in their competence:
The population claims to the councilman what he cannot
give, and the councilman promises what he cannot fulfil,
or there is another avenue: negotiate with the one that
has the key of the “vault of goodwill”: the Mayor. On
the other hand, the Executive is obligated to appeal to
the Legislative specific attributions, because to govern
implies the approval of all orders of laws: administrative,
authorizing and especially budgetary. Consequently, a
game of favors is rapidly established: the Mayor needs
votes and wants to be free of inspections; the
councilman needs direct actions for his own electorate.
Therefore, the municipal parliamentarian easily changes
votes and a friendly treatment with the Mayor or the
administrative resources that he needs. From the
genuflection to genuflection, of the equipotential power
to the Executive the legislative transforms itself in a
supervening power (NETO, 2003, p. 428, our translation).

The subservience of the municipal Legislative, as previously
mentioned, in relation to the Executive is not usually different in a
state or federal level. On the contrary, it is observed that political
parties and parliamentarians of the National Congress oscillate
among opposition and government according to their interest at
the moment, or, still, according to the chief of the Executive branch.
The independence due in the constitutional text, as seen,
despite formally existing and being of the extreme relevance in
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the democratic stability of the country, many times ends up
supplanted by the way the game of the political power happens
among the branches.
The Judiciary, in its turn, having the relations established among
the other Republic Powers and before social rights and public policies ruled in the Constitution, cannot avoid judging and analyzing
the nature of political issues7 in light of the Constitution.
In the same sense, as Claudia Maria Barbosa explains, the
jurisdictional service is an activity that surrounds the three branches,
since the starting point in a law, voted by the Legislative and
executed by the Executive. This relationship becomes more complex
when the judiciary attributes to itself the function of judging the
inconstitutionability of the laws edited by those branches. The
judiciary, in these cases, will be judging the two other branches
(BARBOSA, 2006, p. 12).
It is in the basis of the Democratic State of Rights´ the attribution
of the Judiciary branch of judging acts practiced in the exercise of
Legislative and Executive activities.
In this sense, Lenio Luiz Streck comments that the Democratic
State of Rights, in face of the obliged character of the constitutional
text and the notion of normative force in the Constitution, shows a
sensible displacement of the center of decisions of the Legislative
and Executive to the constitutional jurisdiction plan. Thus, the inertia
and the lack of action of one of the branches could be supplied by
the Judiciary branch , using the juridical mechanisms ruled by the
Constitution (STRECK, 2004, p. 19 e 20).
The polemic about the judicialization of policies occurs precisely
when one Power of the Republic understands that it can or must
act in substitution to another, in reason of its omission. Also, the
Legislative cannot execute the public policies for understanding
that the Executive is omissive, just as the Judiciary cannot legislate
through summula in reason of the Legislative’s inertia 8 . The
utilization of mechanisms in the Constitution, however, as previously
7

8

For the record, this phenomenon is not a peculiarity of ours. In different
parts of the world, at different times, constitutional courts or supreme courts
stood out in certain historical momentsas protagonists of decisions involving
questions of a large political reach, public policies implementation or moral
choices in controversial themes in society (Barroso, 2009, p.01).
“It is on style a ‘judicial activism’ that, despite the law, creates shortcuts to
avoid the jurisdictional service that is essential, such as the decision not to
invigorate, electronically, the doubled deadline for an appeal. The lawyer
that appeals – this reason explains why he is not known –, takes the risk of
compensating his client due to the loss of a chance, despite observing the
law to its full extent, which it hasn´t changed!
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pointed out, constitutes a prerogative of the Judiciary that must be
exercised to its full extent.
The comment about the judicial activism of the public policies
as a new species of judgment of constitutionality in our country,
Fabio Comparato claims that such Judiciary attribution will face all
sorts of resistance9. However, it is necessary to remove the classic
objection that the Judiciary does not have competence, according
to the principle of the separate of the powers, to judge political
issues (COMPARATO, 1998, p. 46).
It appropriate to point out, also, Canotilho´s opinion, to whom
the principle of the judicial self-limitation does not have to exclude
the judiciary´s appreciation of political issues:
The principle of the judicial self-limitation is another
principle imported from the North American
jurisprudence and fundamentally reconductable to
what follows: the judges must limit themselves to the
decision of jurisdictional issues and deny the capacity
to judge political issues. The principle was defined by
judge Marshall as signifying there are certain political
issues in the President’s competence, in regards to
which there cannot be constitutional control. However,
as the American doctrine itself accentuates, the
doctrine of the political issues cannot mean the
existence of constitutional questions exempt of control.
First, we must not admit the rejection of justice or
declination of the Constitutional Court competence
simply because the political issue must be decided by
political instances. Second, as already said, the problem
does not reside in, through constitutional control,
making politics, but in appreciating, according to the
legal and material parameters of the constitution, the
constitucionability of politics (CANOTLILHO, p. 1293,
our translation).

9

In the same sense – and with the same disastrous consequence –, it is the
understanding not to assure the party of the right of complementation in
the preparation of the lawsuit in the Special Courts, though the Civil Procedure
Code is subsidiary, which, after so many absurdities have been committed,
this right remains consecrated, through the legislative. The bad example
comes from above, as demonstrates the STJ summula 115, that consider
inapplicable in the extraordinariness instances, the rule that assure the party
the right to make amends for flaw in representation” (GONÇALVES NETO,
2014, P. 25, our translation).
According to the author, one of the manifest tendencies in the Brazilian
political regime, in the recrudescence phase of the oligarchic power in reaction
to democratizing pressure, consists of reducing the scope of the judicial exams
of government acts, or, what is worse, to transform the Judiciary in a
government organism (COMPARATO, 1998, p. 48).
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We observe that the Separation of powers, as well the
independence and harmony among them does not constitute a reason
for the Judiciary to stop judging public policies according to
constitutional precepts. The principle of the judicial self-limitation,
therefore, does not prevent the appreciation of politicalthemes by
the Judiciary branch. According to Eduardo Appio, it is in the
Constitution and the theories around the juridical effectiveness of its
rules that the judges will find motivation to exercise an essentially
political activity, denominated judicial activism, where the judges take
on the function of control and execution of the social policies when
reputed with an unjustified estate omission (APPIO, 2008, p. 110).
Judicial activism, in this context, represents a new role the
judiciary takes on the relation with the three Republic Powers, no
longer restricted to the strict limits of the law, but amplifying its
action to other activities, different from the traditional ones,
ballasted in the effectiveness of social rights and public policies in
the Federal Constitution.
According to Luiz Roberto Barroso, with the advance of
constitutional law, the ideological premises on which the
traditional interpretation system was built are no longer integrally
satisfactory. Therefore, it was verified that the solution to juridical
problems is not always in the abstract report of the normative
text. In regards to the judge´s work, he will not have only a
technical knowledge function. The interpreter becomes a coparticipant of the process of the creation of the law, completing
the legislator´s work, when making valuations of meaning to the
open clauses and when choosing among the possible solutions
(BARROSO, 2006, p.08).
Gradually, this new comprehension of the judges about
function of the Judiciary branch when performing a reinterpretation
of the rules that ensure more effectiveness to the social rights
becomes more noticeable.
Eduardo Cambi sees the expansion of the Judiciary´s branch
activities as a relevant consequence of neoconstitucionalism10, a
10

The neoconstitutionalism or the new constitutional right in the conception
here developed, identifies a ample group of transformations that occurred
in the State and in constitutional rights, among which we may cite, (i) as a
milestone, the formation of the constitutional State of law, whose
consolidation took place during the final decades of the XX century; (ii) as a
milestone, the post-positivism, with the centrality of the fundamental rights
and the re-approximation law and ethics; and (iii) as a milestone, the set of
changes that include the normative force of the Constitution, the expansion
of the constitutional jurisdiction and the development of a new dogmatic of
a constitutional interpretation. These phenomena result in an extended and
deep process of constitutionalization of the law (BARROSO, 2006, p.10).
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phenomenon which, when facing the jurisdictional protection of
social rights, requires the revision of the separation of the powers
principle (CAMBI, 2008, p. 90).
In this context, we highlight the normative power of the
Constitution that ceases being a letter of political intentions to give
place to an imperative rule, endowed with a binding character
that allows to the judiciary action with practically no limits, finding
obstacles merely in the constitutional text itself.
In the same manner, those possibilities are a challenge for the
judges. Eduardo Appio the judges, used to deciding based on an
academic and professional training that confers primacy to the law,
started to be called upon to decide about public management
resources, based on the interpretation of more open constitutional
principles (APPIO, 2008, p. 12).
The possibilities of judicial activism of the public policies,
considerably amplified in the neoconstitutionalist view, implies,
also, in the obligation of judges to dialogue with different sciences
and find in other areas of the knowledge the complementation
necessary to the traditional juridical formation.
The limits of judicial activism of public policies must be
delimited by the constitutional text itself, avoiding the break of
the principles of independence and harmonic action among the
branches, but ensuring the effectiveness of the precepts due in
the Constitution.

Conclusion
Thus, public policies constitute an important instrument of
ensuring social rights´ due in the constitution, its execution being
the competence of the Executive branch.
The Judiciary branch is not part of its formulation, but it can,
however, perform the constitutional control and legality of its
elaboration, execution and implementation, which means, just the
same, that the Judiciary branch is competent to assert social rights
are carried out through the judicial activism of public policies.
The limits of jurisdiction need to be restricted to the possibilities
that the constitutional text imposes, so that there is no suppression
of the activities of a branch by another.
On the other hand, the growth of the judicial activism shows
there are gaps being left by the others branches, at the example of
the Legislative branch, whose political agenda and the list of
activities are constantly being defined by the Executive branch,
through the political force it exercises in the relationship between
the two branches.
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This fact, however, does not authorize to the Judiciary to
legislate, replacing the function of another power of the Republic,
whose the representatives are elected legitimately to exercise this
attribution in spite of all the distortions that exist in the elections,
some examples are: to buy votes, corruption, abuse of the power,
etc. These problems, by the way, exist just as much in the Executive
as in the Judiciary, which drove society to demand the external
control of the Judiciary branch11.
Just the same judges cannot substitute the representatives of
the Executive branch, usurping their discretionary and decisive
power in the execution of public policies.
The judicialization of public policies is a consequence that was
certainly not predicted by the 1988 constituent legislator, at least
not in its current proportion, and which has imposed on the Judiciary
branch a more active and participative posture in the accomplishment
of the Welfare State, forcing judges to leave their traditional political
isolation.
The robe, therefore, finds more and more new juridical
possibilities to open or close the door of the vault, as well, makes
the pen of the legislative at times instigated to write, at times
demanded to scratch its own writing.
The Juridical phenomenon of the contemporaneous
constitutional law is salutary for the accomplishment and
enforcement of social rights, as well as for the democratic
consolidation of the country.
The result of possible conflicts in the relation among the
Republic powers deriving of this judicial activism, however, will only
be known over time, once every time one of the branches prevails
upon the others in evident excess of power and unbalance of the
relationships; it puts ta risk the Democratic State of the Law.

11

About the subject, see: (ALVES; BARBOSA; 2008, p.09): conformable exposed,
in a long time the society clamoured for an intern organism of the Judiciary
branch, but with a legitimate autonomy and freedom, that could exercise
the control and inspect that branch, as well, conduct his political and
strategically planning. Abundant and notorious are the examples of the
crisis faced by the Judiciary branch, waiting for a good opportunity to reform,
such as “sell of decisions”, deviation of budget, advisement service from the
magistrates to particulars in lawsuits that were under his authority, nepotism,
lack of commitment to the course and efficiency in the lawsuit (mainly the
celerity), Judiciary lack of interest in the execution of its own decisions
(especially when the defendant is the public power), etc.
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PARTE 3
NORMAS EDITORIAIS
DE PUBLICAÇÃO

Normas Editoriais de Publicação
I - INFORMAÇÕES GERAIS
A Revista de Direito da ADVOCEF é uma publicação científica
periódica da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal. Publica artigos originais referentes à atuação profissional do advogado, à pesquisa, ao ensino ou à reflexão crítica
sobre a produção de conhecimento na área do Direito.
Sua missão principal é contribuir para a formação profissional
e acadêmica do advogado da Caixa e demais Operadores do Direito, bem como socializar o conhecimento técnico e científico produzido por aqueles que pesquisam e/ou atuam em todos os campos
do conhecimento jurídico.

II – LINHA EDITORIAL
Os textos remetidos para publicação devem ser preferencialmente inéditos e abranger assuntos pertinentes ao Direito. Os trabalhos serão avaliados por um Conselho Editorial, sem a identificação dos autores e instituições (blind review system), o qual decidirá
pela publicação do material enviado com base em critérios científicos, interesse institucional ou técnico e, ainda, atualidade de seu
conteúdo.
Eventual adequação do conteúdo ao formato eletrônico poderá ser proposta, sem prejuízo da informação. Pequenas modificações no texto poderão ser feitas pelo Conselho Editorial, mas
as modificações substanciais serão solicitadas aos autores. Será
permitida a reprodução parcial dos artigos, desde que citada a
fonte.
Ao remeter o texto para publicação, o Autor cede à ADVOCEF
o direito de fazer uso do material enviado na Revista de Direito,
no encarte “Juris Tantum” do Boletim Informativo Mensal e/ou em
seu site na internet, a critério da associação.
A publicação em qualquer veículo de comunicação da
ADVOCEF não é remunerada e o conteúdo é de responsabilidade
do autor. Os originais, publicados ou não, não serão devolvidos.

III – TIPOS DE TEXTO
1. Artigos doutrinários – análise de temas e questões fundamentadas teoricamente, levando ao questionamento de modos de
pensar e atuar existentes e a novas elaborações na área jurídica;
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2. Relatos de experiência profissional e estudos de caso – relatos de experiência profissional ou estudos de caso de interesse para
as diferentes áreas de atuação do advogado;
3. Comunicações – relatos breves de pesquisas ou trabalhos
apresentados em reuniões científicas/eventos culturais;

IV - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
O texto, de até 30 laudas, deve ser enviado por e-mail à
ADVOCEF, no formato Word, redigido em fonte Times New Roman,
tamanho 12, com espaçamento entre linhas de 1,5 cm e margens
de 2 cm (eventualmente, o conselho editorial poderá aprovar textos acima de 30 laudas, caso entenda ser de interesse da Revista a
publicação na íntegra do material enviado).
O autor deve ainda enviar à ADVOCEF, por correio ou malote,
devidamente preenchido e assinado, um termo de cessão de direitos
autorais, elaborado a partir de formulário padrão disponibilizado em
<http://www.advocef.org.br/_arquivos/40_1047_termocessao.doc>.
O arquivo do trabalho deve conter:
1. Folha de rosto com o nome do(s) autor(es) e: a) título em
português; b) nome de cada autor, seguido da afiliação institucional
e titulação acadêmica; c) endereço eletrônico para envio de correspondência.
2. Resumo em português – com no máximo 150 palavras e acompanhado de quatro palavras-chave. Palavras-chave são vocábulos
representativos do conteúdo do documento que devem ser separados entre si por ponto e finalizados também por ponto.
2.1 Sumário indicando as principais partes ou seções do artigo.
2.2 Resumo bilíngue – Título, resumo e palavras-chave devem
ser traduzidos para outro idioma, acompanhando os originais em
português.
3. Notas de rodapé – As notas não bibliográficas devem ser
reduzidas a um mínimo, ordenadas por algarismos arábicos e colocadas no rodapé da página, não podendo ser muito extensas.
4. As citações de autores devem ser feitas da seguinte forma:
a) Por meio do último sobrenome do autor, com apenas a primeira letra maiúscula, seguido, entre parênteses, do ano de publicação do trabalho e, para citações diretas, do número da página.
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Quando o sobrenome do autor vier entre parênteses, deve ser escrito todo em letra maiúscula.
b) As obras e fontes citadas devem constar, obrigatoriamente,
nas referências.
c) As citações diretas com mais de três linhas são consideradas
citações longas e são transcritas em parágrafo distinto, começando
a 4 cm da margem esquerda, sem deslocamento da primeira linha.
O texto é apresentado sem aspas e transcrito com espaçamento entre
linhas simples e fonte tamanho 10, devendo ser deixada uma linha
em branco entre a citação e os parágrafos anterior e posterior.
5. Referências – Deve-se utilizar a norma ABNT 6023. Exemplos:
a) Livros: DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico.
São Paulo: Max Limonad, 2001.
b) Capítulo de livro: Autor(es) (ponto). Título do capítulo (ponto). In: referência completa do livro seguida pela paginação inicial
e final do capítulo (p. XX-XX) ou pelo número dele (cap. X).
Exemplo: VELOSO, Zeno. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. In: NOVELINO, Marcelo (Org.). Leituras complementares de Direito Constitucional: controle de constitucionalidade. Bahia: JusPodivm, 2007. cap. 7.
c) Artigo em periódico científico: Autor (ponto). Título do artigo (ponto). Nome da revista ou periódico em negrito (vírgula),
local de publicação (vírgula), volume e/ou ano (vírgula), fascículo
ou número (vírgula), paginação inicial e final (vírgula), data ou
intervalo de publicação (ponto).
Exemplo: DANTAS, Fernando Antonio de Carvalho. Os povos
indígenas brasileiros e os direitos de propriedade intelectual. Hiléia:
Revista de Direito Ambiental da Amazônia, Manaus, v. 1, n. 1, p.
85-120, ago./dez. 2003
d) Documentos consultados na internet: além dos elementos
indicados em a, b e c, deve-se informar o endereço eletrônico completo inserido dentro de < > (que remeta diretamente à fonte consultada, e não apenas à página inicial do site) e precedido de "Disponível em:". Informa-se também a data de acesso, precedida da
expressão "Acesso em:" (o horário de acesso é opcional).
Exemplo: STRECK, Lenio Luiz; OLIVEIRA, Marcelo Andrade
Cattoni; LIMA, Martonio Mont'Alverne Barreto. A nova perspectiva do Supremo Tribunal Federal sobre o Controle Difuso:
mutação constitucional e limites da legitimidade da Jurisdição Constitucional. Jus Navigandi, Teresina, ano 11, n. 1498, ago. 2007.
Não paginado. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/
texto.asp?id=10253>. Acesso em: 6 nov. 2007.
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V - ANÁLISE DOS TRABALHOS
A análise dos trabalhos recebidos para publicação respeitará o
seguinte fluxo:
1. Análise pelos membros do Conselho Editorial;
2. Resposta ao autor, informando se o texto foi aceito (com ou
sem ressalvas) ou não;
3. Remessa para a composição e diagramação;
4. Publicação.

VI - ENDEREÇO PARA REMESSA DOS TRABALHOS
Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal – ADVOCEF
Brasília/DF:
SBS, Quadra 2, Bloco Q, Lote 3, Sala 510 e 511
Ed. João Carlos Saad - Fone (61) 3224-3020
E-mail: revista@advocef.org.br
**O envio eletrônico do documento pelo e-mail pessoal do
autor substitui a assinatura física da carta de encaminhamento.
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