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AMOR E SEXO: 
A quantificação das relações afetivas a partir 

da análise econômica do direito

Fernanda Sell de Souto Goulart Fernandes1 

INTRODUÇÃO

O presente artigo, sem intenção de esgotar o assunto, trata dos diferentes fundamentos 
que levaram sociedades a contrair matrimônio. As uniões, que ocorriam de forma espontânea no meio 
social, passaram a ser organizadas pelo casamento, através da intervenção do Estado. Desde então 
tem o Estado zelado pela figura matrimonial. Apesar da possibilidade de uniões informais, inclusive 
amparadas constitucionalmente, o número de casamentos cresce a cada dia. Entretanto, a relação 
conjugal sofreu mudanças bruscas com a modificação das sociedades. O sustentáculo para a formação 
da família através do casamento foi da manutenção da crença religiosa à certeza do encontro com sua 
alma gêmea.

Porém, o que se discute é: realmente caracteriza-se hoje como fundamento das relações o 
afeto, ou a análise econômica já adentrou o campo do Direito de Família? São as relações afetivas hoje 
quantificadas e qualificadas em aspectos econômicos?

O que se intenta demonstrar é que embora o fundamento para os Tribunais brasileiros 
reconhecerem tipos de famílias contrários ao previsto na legislação brasileira seja o afeto, na verdade, 
em todas as ações em que são pleiteados reconhecimentos de uniões o intuito é a obtenção de proveito 
econômico.

Quanto à Metodologia, o relato dos resultados será composto na base lógica Indutiva2. 

1 Doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí. Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do 
Itajaí. Professora da Pós Graduação Lato Sensu da UNIVALI. Professora do Curso de Direito da UNIVALI. Professora Convi-
dada Permanente da ESA-OAB/SC. Conselheira Estadual da OAB/SC. Diretora do Núcleo de Direito Civil e Empresarial da 
ESA/SC. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP. Secretária Adjunta do Instituto Catarinense de Direito 
Processual – ICDP. Advogada.
2 “[...] pesquisar e identificar as partes de um fenômeno e colecioná-las de modo a ter uma percepção ou conclusão geral [...]”. 
PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito editorial/Milleniuum, 
2008. p. 86.
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Nas diversas fases da Pesquisa, serão utilizadas as Técnicas do Referente3, da Categoria4, do Conceito 
Operacional5 e da Pesquisa Bibliográfica6.

1 DOS FUNDAMENTOS DO CASAMENTO7

1.1 CASAMENTO COMO MANTENEDOR DA RELIGIÃO

Numa análise histórica constata-se que consoante magistério de Fustel de Coulanges8, no Di-
reito Grego e no Direito Romano não eram levados em consideração sentimentos e afetos naturais, que 
poderiam até mesmo existir no âmago dos corações, porém não teriam qualquer valia para o direito.

Tais sociedades baseavam-se, exclusivamente, na manutenção de seus credos religiosos. Suas 
atividades diárias restringiam-se à manutenção do fogo sagrado pela família. Sendo assim, o fundamento 
da unidade familiar, para estas sociedades, baseava-se no prosseguimento do culto religioso.

O que uniu os membros da família antiga foi algo mais poderoso que o nascimento, o senti-
mento ou a força física: na religião do fogo sagrado e dos antepassados se encontra esse poder. A religião 
fez com que a família formasse um único corpo nesta vida e na do além. A família é desta forma, mais uma 
associação religiosa do que uma associação natural.

Confirmando tal assertiva, tem-se que a palavra grega que designava família, dizia-se epístion, 
o que literalmente significa: aquilo que está junto do fogo sagrado.

Por tal motivo, o casamento tornava-se momento único para homem e mulher. Esta seria a 
ocasião, onde o homem receberia na sua casa, aquela que está a unir-se em sua religião doméstica. Para sua 
companheira desvendaria todos os ritos inerentes ao patrimônio de sua família. Já a mulher, abdicaria da 
religião ao qual cresceu e aprendeu a cultivar para unir-se a uma nova e estranha religião.

Numa sociedade fundamentada na religião, onde o casamento irá transformar conceitos religio-
sos do casal, fica clara a grandeza do matrimônio para gregos e romanos. Entende-se também, a proibição 
da poligamia, e a grande dificuldade de aceitação do divórcio. Este último, com a possibilidade de ocorrên-

3 “[...] explicitação prévia do(s) motivo(s), do(s) objetivo(s) e do produto desejado, delimitando o alcance temático e de aborda-
gem para a atividade intelectual, especialmente para uma pesquisa.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: 
Teoria e prática.  p. 53.
4 “[...] palavra ou expressão estratégica à elaboração e/ou à expressão de uma idéia.” PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
pesquisa jurídica: Teoria e prática.  p. 25.
5 “[...] uma definição para uma palavra ou expressão, com o desejo de que tal definição seja aceita para os efeitos das idéias que 
expomos [...]”. PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 37.
6 “Técnica de investigação em livros, repertórios jurisprudenciais e coletâneas legais.PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
pesquisa jurídica: Teoria e prática. p. 209.
7 GOULART, Fernanda Sell de Souto; FERNANDES, Rodrigo. Caso ou compro uma bicicleta? Uma análise histórica dos 
fundamentos que levam ao casamento.. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XI, n. 53, maio 2008. Disponível em: <http://www.
ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura &artigo_id=2892>. Acesso em jul 2015.
8 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga: estudos sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e de Roma. Título Origi-
nal: La Cité Antique. Tradução de Jonas Camargo e Eduardo Fonseca. São Paulo: Hemus, 1975. p. 34
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cia somente em casos extremos, necessitaria de nova cerimônia religiosa para consuma-lo.

Como a continuação do culto religioso dependia da perpetuação da unidade familiar, o casa-
mento torna-se obrigatório, e o celibato repudiado. O casamento, em si, não traz objetivos prazerosos ou de 
satisfação pessoal ou mútua, porém vem estampado de obrigações, acima de tudo, religiosas.

Neste momento, constata-se as primeiras leis da moral doméstica, a de obedecer, por parte da 
mulher, e a de mandar, por parte do marido. Porém, deveres consagrados por nossa legislação, também já 
faziam parte no grego e romano, tais como: fidelidade e respeito mútuo.

1.2 CASAMENTO COMO ELEMENTO PREJUDICIAL AO ESTADO

Platão, em sua obra A República, afirma que o mal de toda sociedade estava baseado na propriedade 
e na família. Defendia isto, já que acreditava que havendo propriedade haveria diferentes classes sociais e, por 
conseguinte, lutas para se atingir o poder. Já a família, por trazer consigo laços afetivos acabaria por prejudicar 
a ação estatal. Sendo assim, Platão defendia a extinção tanto da propriedade quanto da instituição familiar.9 

A razão disso é que o filósofo via na existência das famílias como então eram compostas, ordenadas em 
poderosos clãs, com o objetivo de perpetuar sua crença religiosa, um fator impeditivo para chegar-se à 
harmonia, visto que, muitas vezes, os interesses particulares dos clãs conflitavam-se abertamente com os 
interesse gerais da pólis.

O casamento monogâmico, tão defendido outrora, existente para que perpetuasse o poder das 
famílias, deveria ser abolido, fazendo com que fossem substituídos por cerimônias nupciais coletivas, cujo 
objetivo era meramente reprodutivo. Tais casamentos não deveriam ser aleatórios, porém deveriam ser 
preservadas as classes.

Segundo Platão, não deveria existir qualquer diferenciação entre homens e mulheres, devendo 
estas receberem a mesma educação, fornecida pelo Estado, aos homens.10

Caberiam as mulheres tarefas em comum com os homens, bem como prestariam serviço mi-
litar, acompanhado os regimentos à guerra. O referido autor acreditava que a presença delas nos campos 
de batalha aumentaria a valentia dos soldados, pois eles não desejariam passar por covardes frente aos 
olhares femininos.

1.3 CASAMENTO E UNIDADE FAMILIAR COMO ELEMENTOS DO ESTADO

Já Aristóteles, em sua obra “A Política”, admite o casamento e a unidade familiar como fator 
para se alcançar uma vida perfeita.

9 PLATÃO. A república. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret. 2001. p. 30.
10 PLATÃO. A república. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Martin Claret. 2001. p. 43.
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A Cidade é uma sociedade estabelecida, com casas e famílias, para viver bem, isto é, para se levar uma 
vida perfeita e que se baste a si mesma. Ora, isto não pode acontecer senão pela proximidade de habitação 
e pelos casamentos. Foi para o mesmo fim que se instituíram nas cidades as sociedades particulares, 
as corporações religiosas e profanas e todos os outros laços, afinidades ou maneiras de viver uns 
com os outros, obra da amizade, assim como a própria amizade é o efeito de uma escolha recíproca.11 

Na teoria Aristotélica, família é uma comunidade formada de acordo com a natureza para satisfazer 
as necessidades quotidianas. Neste caso não trata-se de escolha e sim de fato natural. A união entre homem e 
mulher teria como objetivo, tão somente, a procriação.

Afirmava o filósofo:

Devendo o legislador cuidar antes de tudo da boa conformação do corpo dos súditos que deverá 
criar, caber-lhe começar por bem regular os casamentos, determinando a idade e a compleição dos 
que julgar admissíveis na sociedade conjugal.12

Portanto todos os atos inerentes ao matrimônio deveriam ser regulados pelo legislador, visto que o 
sucesso das relações familiares e a felicidade provinda do matrimônio são objetivos perseguidos pelo Estado.

Para Aristóteles, o adultério é inadmissível:

Quanto às relações após o casamento com outra mulher ou outro homem que não aquela 
ou aquele a que se está unido, isto deve ser considerado como uma diversão absolutamente 
desonesta. Se ainda se estiver em idade de ter filhos, o adultério deve ser marcado de 
infâmia e punido segundo a enormidade do crime.13

1.4 CASAMENTO COMO INSTRUMENTO PARA PROCRIAÇÃO

John Locke, em sua obra Segundo Tratado Sobre o Governo, afirma que Deus ao criar o 
homem, o fez como criatura sociável, não sendo conveniente a ele ficar só. O criador instaurou em sua 
criatura “sentimentos de necessidade, conveniência e inclinação para a vida em sociedade”.14 A primeira 
sociedade gerada foi através da união entre homem e mulher, gerando esta filhos e posteriormente servos.

Para Locke, a sociedade conjugal nasce de pacto voluntário entre o homem e a mulher, com um 
fim principal que é a procriação. Entretanto, ao contrário de Aristóteles, o vínculo conjugal não deve restrin-

11 ARISTÓTELES. A Política. Título Original: La politique. Tradução de Roberto Leal Ferreira. 2 ed. São Paulo: Martins Fon-
tes, 1998. p.55
12 ARISTÓTELES. A Política. Título Original: La politique. Tradução de Roberto Leal Ferreira. 2 ed. São Paulo: Martins Fon-
tes, 1998. p.70
13 ARISTÓTELES. A Política. Título Original: La politique. Tradução de Roberto Leal Ferreira. 2 ed. São Paulo: Martins Fon-
tes, 1998. p.74
14 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Título original: Two Treatises of Government. Tradução de Alex Marins. 
São Paulo: Martin Claret, 2002.p. 65
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gir-se apenas à procriação, este deverá permanecer com o intuito de criação dos filhos, até que estes adquiram 
liberdade de movimento e com seus próprios esforços sejam capazes de adquirir seu próprio sustento. Neste 
autor, também se evidencia  a constatação de deveres conjugais, que segundo ele são o sustento e amparo 
mútuos e a comunhão de interesses, que tratará não só daqueles entre o casal, como também de toda a prole.15 

O autor admite que mesmo sendo o casamento um vínculo duradouro e que carrega em si grandes doses de 
afetividade, não deve este estar obrigado a ter caráter vitalício, podendo ainda, com consentimento de am-
bas as partes, ter duração pré-fixada e submetê-lo a certas condições como qualquer outro pacto voluntário.

Ainda na visão de Locke, em uma sociedade conjugal serão suscitados entendimentos contrá-
rios e vontades diferentes entre o casal, a solução estaria na palavra final daquele que seria a cabeça da re-
lação, papel destinado ao homem, por ser mais capaz e mais forte.16 Porém ressalta, que ao contrário de um 
monarca absoluto, o poder do marido restringe-se às questões de interesse e propriedade comum, deixando 
à livre apreciação da mulher tudo que lhe cabe por direito contratual.

1.5 CASAMENTO COMO RELAÇÃO ÉTICA IMEDIATA

Merece destaque a visão de Hegel, filósofo do direito, que em sua obra Princípios da filosofia 
do direito, admite que a família constituiria uma sociedade natural, em que seus membros estariam liga-
dos simplesmente pelo amor, confiança e obediência natural.17 Cabendo destacar que é precisamente o 
amor que proporciona esta coesão e indiferenciação dos membros da família.

Esta sociedade natural alcançaria sua realização plena mediante um desenvolvimento que per-
corre três estágios: a) o casamento; b) propriedade, bens de família e cuidados correspondentes e c) na 
educação dos filhos e na dissolução da família.

Para Hegel, o casamento é uma relação ética imediata, que contém o momento da vida natural 
e a vida em sua totalidade como realidade da espécie e seu processo.

O autor não considera o casamento como a simples união de dois sexos ou como um acordo 
recíproco através de um contrato.  

Para Hegel:18

“(...) o casamento não é a relação de um contrato que incide sobre a sua base substancial. Ao contrá-
rio, ele sai fora do ponto de vista do contrato, que é o da pessoa autônoma em sua individualidade, 
para ultrapassa-lo”.

15 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Título original: Two Treatises of Government. Tradução de Alex Marins. 
São Paulo: Martin Claret, 2002.p. 65
16 LOCKE, John. Segundo tratado sobre o governo. Título original: Two Treatises of Government. Tradução de Alex Marins. 
São Paulo: Martin Claret, 2002.p. 67
17 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Tradução de Norberto de Paulo Lima. São Paulo: 
Ícone, 1997. p. 158
18 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Tradução de Norberto de Paulo Lima. São Paulo: 
Ícone, 1997. p. 158
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Prefere considerar o casamento como o simples e livre consentimento de dois para constituírem 
um só ser, abandonando nessa unidade, sua personalidade natural e individual, permitindo através dela al-
cançar a autoconsciência substancial.

Hegel afirma:

O casamento é essencialmente monogâmico, porque quem se situa neste estado e a ele se entrega 
é a personalidade, a individualidade exclusiva imediata. A verdade e interioridade desta união 
(formas subjetivas da substancialidade) só podem ter origem na dádiva recíproca e indivisa desta 
personalidade que, só quando o outro está incluído nessa identidade como pessoa, isto é, como 
individualidade indivisível, adquire o seu legítimo direito de ser consciente de si no outro.19

A monogamia estaria fundamentada na moralidade objetiva, sendo este um dos seus princípios 
absolutos.

Tratando do divórcio, assim como Hegel não admite a coação que obrigue ao casamento, assim 
também não há laço de direito positivo que possa manter unidas duas pessoas quando esta não for o desejo 
delas. Entretanto

a autoridade moral de um terceiro é necessária para assegurar o direito do casamento, da 
substancialidade moral contra a simples verossimilhança de tais sentimentos e os acasos de uma 
simples disposição temporária. Distinguirá ela tais situações da alienação total e recíproca que é 
preciso verificar para que, somente nesse caso, se pronuncie a dissolução do casamento.20

Para Hegel, o homem tem a sua vida substancial real no estado, na ciência, na luta e no 
trabalho. Já a mulher possui a “imóvel intuição e o sentimento subjetivo correspondente à moralidade 
objetiva, na família onde a mulher encontra aquele destino substancial que no amor familiar exprime as 
disposições morais”.21

A figura do homem como a cabeça da família permanece na visão de Hegel, já que para o au-
tor a família, como pessoa jurídica, será representada perante os outros pelo homem, que é o seu chefe. 
Ademais, são seus atributos e privilégios, o ganho exterior, a provisão das exigências, assim como dispor e 
administrar os bens da família. Porém tais direitos e atribuições são discutíveis entre os membros.

1.6 CASAMENTO COMO VÍNCULO DE AFETO

Com a inserção no mercado de trabalho, as mulheres vêm conquistando direitos antes a 
elas repugnados. As famílias ganharam novas feições. O reconhecimento das famílias constituídas pela 

19 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Tradução de Norberto de Paulo Lima. São Paulo: 
Ícone, 1997. p. 161
20 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito. Tradução de Norberto de Paulo Lima. São Paulo: 
Ícone, 1997. p. 164/165
21 DIAS, Maria Berenice. Manual das Famílias. 4 ed. São Paulo: RT Editora, 2007. p.139.
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união estável e das famílias monoparentais trouxeram uma liberdade maior àqueles que possuíam o 
intuito de formar família. O casamento deixou de ser a única possibilidade para quem desejasse ter sua 
descendência “legitimada”. Sendo assim, o intuito do casamento passou a ser o desejo de estar civilmente 
ligado a pessoa amada. O fundamento matrimonial que outrora fora religioso, econômico, político, passa 
a ser afetivo.

Hodiernamente, o casamento tem como base o afeto. Pessoas se unem, perante o Estado, com a 
intenção de realizar o sonho de ser felizes. O sentido da relação matrimonial melhor se expressa pela noção 
de comunhão de vidas, ou comunhão de afetos22.

Para Barros23 o que

identifica a família é um afeto especial, com o qual se constitui a diferença específica que define a 
entidade familiar. É o sentimento entre duas ou mais pessoas que se afeiçoam pelo convívio diuturno, 
em virtude de uma origem comum ou em razão de um destino comum, que conjuga suas vidas tão 
intimamente, que as torna cônjuges quanto aos meios e aos fins de sua afeição, até mesmo gerando 
efeitos patrimoniais, seja de patrimônio moral, seja de patrimônio econômico. Este é o afeto que 
define a família: é o afeto conjugal.

2 ANÁLISE ECONOMICA DAS RELAÇÕES AFETIVAS

A análise econômica dos institutos da família e do casamento estuda a explicação comportamental 
dos indivíduos quando optam pela concretização de uma sociedade conjugal. Assevera que tal se dá mediante 
prévia análise dos benefícios oriundos da maximização da utilidade possivelmente a ser obtida com a união, 
quando então se espera superar o nível de produção de riquezas não exclusivamente de natureza patrimonial 
ou monetária, mas sim também de caráter emocional e “não mercantis”, tais como filhos, prestígio social e 
vida dois, como parcos exemplos.24

Segundo McKenzie e Tullock25, o enfoque econômico do casamento e do divórcio encara a família 
como uma unidade de produção, como uma empresa que utiliza determinados insumos - que são comprados 
tanto dentro como fora dos mercados para satisfazer as necessidades dos seus membros. Ainda segundo eles 
- “o objetivo explícito desta abordagem é o de destacara importância do contrato matrimonial, dos problemas 
do divórcio e das implicações econômicas do amor, bem como dos princípios organizativos da família.”

Para os economistas, o casamento há que ser analisado como um contrato, balizado por 
promessa mútua, essencialmente, de assunção de eventuais riscos advindos de sua “rescisão”.26

22 DIAS, Maria Berenice. Manual das Famílias. 4 ed. São Paulo: RT Editora, 2007. p.139.
23 BARROS, Sérgio Resende de. A ideologia do afeto. Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, Jul-Ago-
Set. 2002, v. 14, p. 9.
24 FERREIRA, Cristiana Sanchez Gomes. Análise Econômica dos Institutos do Casamento e do Divórcio. UNOPAR Cient., 
Ciênc. Juríd. Empres., Londrina, v. 13, n. 1, p. 39-48, Mar. 2012. p. 40
25 McKENZIE,R.B. eTULLOCK,G. La Nueva Fronter a de la Economia. Madri: Espasa-Calpe,1980.p.139.
26 FERREIRA, Cristiana Sanchez Gomes. Análise Econômica dos Institutos do Casamento e do Divórcio. UNOPAR Cient., 
Ciênc. Juríd. Empres., Londrina, v. 13, n. 1, p. 39-48, Mar. 2012. p. 40
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Tratando da divergência acerca da natureza contratual do casamento Cohen27 explica:

Alguns opõem-se à caracterização da natureza jurídica do casamento como um contrato, alegando 
que o casamento é mais status do que contrato. Ou seja, para estes é o estado que define e especifica 
a maioria dos direitos explícitos, deveres e privilégios do casamento, e não as partes. Eles também 
apontam a ausência de substanciais obrigações específicas no momento de sua formação. Como isto 
poderia ser um contrato se não há deveres específicos explícitos?

Posner afirma que análise econômica da família é baseada na percepção de que o grupo 
familiar não é apenas consumidor, mas uma importante unidade de produção na sociedade. Os 
alimentos, a roupa, a mobília, os medicamentos e outras mercadorias que o grupo domiciliar adquire 
são insumos usados na produção de comida, calor, afeição, crianças e outros bens tangíveis e 
intangíveis que constituem a produção do lar. Um insumo crítico nesse processo produtivo não é 
uma mercadoria, é o tempo dos membros do grupo familiar, em particular - nas Famílias tradicionais 
- o tempo da mulher.28

Na análise econômica do casamento há de se fazer uma comparação entre custos e benefícios. 
A doutrina29 elenca como custos:

(i) a perda de independência. Este seria um dos mais importantes custos do casamento, visto 
que, depois dele, não se está mais completamente livre para fazer o que se deseja, pois deve-se considerar 
os efeitos que as ações de um dos cônjuges acarretaria sobre os demais membros da família;

(ii) os custos da tomada de decisão. Visto que uma família é composta por mais de um membro, 
há o custo das tomadas de decisão referentes ao tempo e ao desgaste requerido para chegar a elas. Some-
se a isto, o fato de que tais custos aumentam significativamente quando o número de pessoas na família 
aumenta. Contudo, embora possam ser estabelecidos alguns dispositivos que visem reduzir tais custos, os 
mesmos não deixam de existir;

(iii) ao custo de oportunidade referente as oportunidades perdidas de casar-se com outra pessoa 
que não se conhece até o momento, mas que teria proporcionado um nível de satisfação mais elevado da 
satisfação;

(iv) os custos de não conseguir os bens e serviços que melhor satisfaçam suas preferências em 
quantidade e qualidade.

Já os benefícios advindos com o casamento – apesar de muitos deles existirem em situações 
fora ao casamento, a doutrina sustenta que no âmbito matrimonial estes benefícios ganham força especial 
– podem ser elencados segundo a teoria da análise econômica como30:

(i) a produção de bens e serviços que, em situações diferentes do casamento, não têm um 

27 COHEN, L.R. Marriage: the long-term contract. In: DNES, A.W.; WOWTHORN, R. The law and  economics of marriage 
and divorce. Cambridge: Cambridge, 2002, p.10-35.
28 POSNER, Richard. Economic analysis of law. 5. ed., New York: Aspen Law & Busines, 1998. p. 139
29 BALBINOTTO NETTO, Giácomo. Teoria econômica do casamento e do divórcio. Revista Análise Econômica, Porto Ale-
gre/RS, 1992, 10(18):125-141. p. 135.
30 BALBINOTTO NETTO, Giácomo. Teoria econômica do casamento e do divórcio. Revista Análise Econômica, Porto Ale-
gre/RS, 1992, 10(18):125-141. p. 135.
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substituto perfeito, tais como bebês, o prestígio e o “status” proporcionado por ele, a vida sexual no “plano 
familiar”, etc. 

(ii) as economias de escala que são obtidas na produção familiar, isto é, é possível produzir uma 
maior quantidade de bens e serviços ao nível familiar do que várias unidades familiares compostas de uma 
só pessoa;

(iii) ao intercâmbio e especialização obtido na produção na unidade familiar, de modo que cada 
membro possa maximizar o uso de seus recursos e aptidões.

Além dessa análise de custos e benefícios, algumas outras ponderações devem ser feitas. Tem-
se presenciado profundas alterações no Direito de Família. 

O ordenamento jurídico brasileiro prevê regras que disciplinam o instituto do casamento. E 
contida nessas regras encontra-se o Princípio da Monogamia, previsto expressamente no artigo 1566 do 
Código Civil brasileiro31. Com base neste dispositivo negou-se, e a maioria do Tribunais continua a negar, 
direitos às famílias paralelas.

É o que se depreende do julgado:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL PARALELA AO CASAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. Os elementos dos autos informam que 
houve vida dupla pelo falecido, que se relacionava com a autora, mas preservava íntegro, no plano 
jurídico e fático, seu matrimônio até o dia do óbito. Tratou-se, pois, de uma relação adulterina 
típica, que se amolda ao conceito de concubinato (art. 1.727 do CCB), e não de união estável. 
2. Nosso ordenamento jurídico, no âmbito do direito de família, é calcado no princípio da 
monogamia. Tanto é assim que, um segundo casamento, contraído por quem já seja casado, será 
inquestionavelmente nulo e, se não são admitidos como válidos dois casamentos simultâneos, 
não há coerência na admissão de uma união de fato (união estável) simultânea ao casamento - 
sob pena de se atribuir mais direitos a essa união de fato do que ao próprio casamento, pois um 
segundo casamento não produziria efeitos, enquanto aquela relação fática, sim. 3. Ademais, há 
regra proibitiva expressa em nosso ordenamento jurídico, qual seja o § 1º do art. 1.723 do CCB, ao 
dispor que “a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521”, somente 
excepcionando essa circunstância diante da comprovada separação de fato do casal matrimonial, o 
que não se verifica no caso em exame. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJRS. Apelação 
Cível Nº 70064783335, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil 
Santos, Julgado em 06/08/2015)

Contudo, alguns julgados tem dado interpretação diferenciada a legislação com base no afeto, 
assunto já tratado anteriormente neste trabalho. Entendem eles que, sendo o afeto base dos relacionamentos 
atuais, não pode o Estado restringir as formas de família existentes. Nestes termos:

DIREITO DAS FAMÍLIAS. UNIÃO ESTÁVEL CONTEMPORÂNEA A CASAMENTO. UNIÃO 
DÚPLICE. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO FACE ÀS PECULIARIDADES DO 
CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao longo de vinte e cinco anos, a apelante e o 

31 Art. 1.566 do Código Civil. São deveres de ambos os cônjuges: I - fidelidade recíproca; [...]
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apelado mantiveram um relacionamento afetivo, que possibilitou o nascimento de três filhos. Nesse 
período de convivência afetiva – pública, contínua e duradoura - um cuidou do outro, amorosamente, 
emocionalmente, materialmente, fisicamente e sexualmente. Durante esses anos, amaram, sofreram, 
brigaram, reconciliaram, choraram, riram, cresceram, evoluíram, criaram os filhos e cuidaram dos 
netos. Tais fatos comprovam a concreta disposição do casal para construir um lar com um subjetivo 
ânimo de permanência que o tempo objetivamente confirma. Isso é família. O que no caso é 
polêmico é o fato de o apelado, à época dos fatos, estar casado civilmente. Há, ainda, dificuldade de 
o Poder Judiciário lidar com a existência de uniões dúplices. Há muito moralismo, conservadorismo 
e preconceito em matéria de Direito de Família. No caso dos autos, a apelada, além de compartilhar 
o leito com o apelado, também compartilhou a vida em todos os seus aspectos. Ela não é concubina - 
palavra preconceituosa - mas companheira. Por tal razão, possui direito a reclamar pelo fim da união 
estável. Entender o contrário é estabelecer um retrocesso em relação a lentas e sofridas conquistas da 
mulher para ser tratada como sujeito de igualdade jurídica e de igualdade social. Negar a existência 
de união estável, quando um dos companheiros é casado, é solução fácil. Mantém-se ao desamparo 
do Direito, na clandestinidade, o que parte da sociedade prefere esconder. Como se uma suposta 
invisibilidade fosse capaz de negar a existência de um fato social que sempre aconteceu, acontece e 
continuará acontecendo. A solução para tais uniões está em reconhecer que ela gera efeitos jurídicos, 
de forma a evitar irresponsabilidades e o enriquecimento ilícito de um companheiro em desfavor do 
outro. (MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça – MG - TJMG, Apelação Cível nº 1.0017.05.016882-
6/003, Relatora Desembargadora Maria Elza, public. 10/12/2008)

Em que pese a boa intenção dos magistrados que buscam o reconhecimento de famílias que por 
anos viveram marginalizadas, é nítido que a análise a ser feita não é afetiva, mas sim ECONÔMICA. Em 
nenhuma das situações em que se pleiteia a tutela jurisdicional para fins de reconhecimento das famílias 
paralelas o interesse é de ver o afeto reconhecido, mas sim é o de ver garantido os direitos econômicos 
advindos de uma relação entre cônjuges ou conviventes.

Assim, caso o caminho seja o de permitir, pela autonomia de vontade e pela “afetividade” 
quaisquer tipos de famílias, imperioso se faz que as relações sejam disciplinadas como verdadeiros 
negócios jurídicos contratuais, com disposições pré-determinadas consensualmente, a fim de que o direito 
dos envolvidos não fique a critério do julgador.

Enfim, ao contrário do que afirmava Tim Maia “Grito ao mundo inteiro, não quero dinheiro, eu 
só quero amar”, o que se vê é que deixamos o império da afetividade na família para vivermos o império 
da economia. Será?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não obstante as diversas fontes de felicidade pessoal,  a formação da família através do 
casamento continua sendo objetivo de grande parte das pessoas. O sonho de encontrar aquele que será a 
sua metade, seu companheiro para os momentos de alegria, o suporte para os dias difíceis, é alimentado por 
muitos. O sucesso profissional, financeiro, religioso, muitas vezes, não apagam a necessidade de encontrar 
sua alma gêmea. As estatísticas mostram que, apesar das facilidades das uniões informais, o número de 
casamentos vem crescendo. 
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Como visto, após uma longa evolução dos fundamentos que levaram pessoas a contrair 
matrimônio, o objetivo da conservação matrimonial, segundo o que se prega, é dar e receber amor. Seria o 
vínculo afetivo o maior sustentáculo da manutenção do casamento. Surge aqui um enorme desafio. Numa 
época de pós-modernidade, onde a necessidade de mudança e procura por experiências novas é palpitante 
no coração de cada indivíduo, imperioso se torna o cuidado para que as relações não sejam reduzidas a 
negócios, com fins econômicos, num anseio egoísta pela busca do próprio interesse e prazer.
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ANÁLISE CONSTITUCIONAL E 
INFRACONSTITUCIONAL DO MODELO

 DE DOMÍNIO

Alvaro Borges de Oliveira1

Emanuela Cristina Andrade Lacerda2

RESUMO

O presente trabalho tem como objeto de estudo o modelo de domínio constitucional e, 
por conseguinte na legislação infraconstitucional, com foco na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 19883. Tem-se como base o modelo de domínio em Oliver Lepsius em que na via 
constitucional a Propriedade é garantida por nula de normas gerais, a relação existente é objetiva, ou 
seja, entre pessoa e o bem, e é denominada Domínio Fático. Já na via infraconstitucional, o instituto 
da Propriedade é disciplinado, as relações são intersubjetivas, isto é, entre pessoa, bem e terceiros, 
e recebe o nome de Domínio Normativamente Caracterizado. Este se ramifica em duas subespécies: 
Domínio Jurídico, do qual fazem parte os Direitos Reais, protegidos por ação petitória; e Domínio 
de Fato, que abrange a Posse prolongada no tempo, acobertada de requisitos, que encontra sua 
proteção na Ação Publiciana. 

Palavras-chave: Propriedade. Domínio. Posse. Ação Publiciana. Direito Real.

1 Possui graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (2002), graduação em Ciências da Computação pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (1984), mestrado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa 
Catarina (1992), mestrado em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (2005) e doutorado em Engenharia de 
Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina (2000). Foi Coordenador do Curso de Direito de Balneário Cam-
boriú no período de 2011 a 2013, Atualmente é professor da Graduação em Ciência Jurídica, na Universidade do Vale do 
Itajaí. Possui dez obras publicadas, além de vários artigos em revistas e periódicos. Advogado militante, com experiência 
na área de Direito das Coisas.
2 Possui graduação em Direito pela Universidade do Vale do Itajaí (2004). É mestre em Ciência Jurídica pela Uni-
versidade do Vale do Itajaí(2006). Doutora em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (2015) e Doutora 
em Direito pela Universidade de Alicante na Espanha (2015), Bolsista da Capes tanto para o Mestrado quanto no 
Doutorado. Professora do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu e da Graduação dos Cursos de Direito da Univer-
sidade do Vale do Itajaí - Univali. Advogada integrante do IASC (Instituto dos Advogados de Santa Catarina), com 
experiência na área de Direito Civil e Direito Processual Civil, atuando principalmente na área de Direito Imobiliário 
e Empresarial. Atualmente é Coordenadora de Assuntos Comunitários da Univali, vinculada à Vice-Reitoria de Ex-
tensão e Assuntos Comunitários.
3 Doravante tratada sob a abreviação CRFB/88.
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INTRODUÇÃO

A Propriedade é um instituto de ordem natural, decorrente dos anseios individuais do ser 
humano, que dela necessita para satisfazer várias de suas necessidades. A Propriedade é intrínseca à vida 
e à liberdade da pessoa. Nesse sentido, comungamos do pensamento de Hobbes4 que argumenta que, no 
estado de natureza, existia somente a Posse, e que a Propriedade foi institucionalizada pelo Estado.

Embora natural, coube ao Estado a função de regulamentá-la para que os recursos dela 
provenientes não fossem utilizados de modo a interferir na esfera de liberdade individual de terceiros, 
estranhos à relação e vice-versa, bem com o próprio Estado.

Na CRFB/88, o instituto da Propriedade é garantido pelo Estado a todo brasileiro, desde 
que o titular e utilize de modo ordeiro, respeitando os deveres que emergem da Função Social da 
Propriedade (Inserção Social5) e da observância do caráter econômico (Atividade Econômica), os 
quais determinam ao proprietário uma conduta social lícita. 

O Ordenamento Civil6 disciplina a Propriedade prevista constitucionalmente e é implementada 
ao titular de direito real as ferramentas adequadas para que as faculdades (uso, gozo e disposição) e o direito 
de seqüela sejam protegidos em face de um fato provocado por terceira pessoa (liberdade). 

Embora, no meio jurídico, a Propriedade e o Domínio sejam tratados como sinônimos, 
tais institutos são distintos. Para a constituição daquela, devem ser observadas as formalidades legais 
para que o Estado reconheça, conceda direitos, bem como proteja o titular perante atos externos à 
relação pessoa e bem. Em contrapartida, o Domínio é uma relação interna entre uma pessoa e um 
bem, prescindindo do reconhecimento Estatal para existir. Neste instituto, o dominus pode exercer 
qualquer ato de vontade sobre o bem; não há um rol de faculdades, mas uma série de normas que 
tornam possível o exercício do senhorio, protegendo essa relação. 

Desse modo, aplicou-se, ao presente estudo, o Modelo de Domínio de Oliver Lepsius, que 
permite a distinção entre as disposições de ordem constitucional e infraconstitucional da propriedade, 
denominadas, respectivamente, de Domínio Fático e Domínio Normativamente Caracterizado.

 

1 PROPRIEDADE NA CONSTITUIÇÃO (DOMÍNIO FÁTICO)

Na CRFB/88, o direito de Propriedade pode ser encontrado em diversos artigos7. Entretanto, o 
dispositivo de maior relevância e que é o foco de análise deste item encontra-se no rol dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, mais precisamente no art. 5°, XXII, que prescreve: “é garantido o direito de Propriedade”. 

4 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução de João Paulo Monteiro 
e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1997, passim. 
5 Termo inserido por OLIVEIRA, Álvaro Borges de. A função (f(x)) do Direito das Coisas. Novos Estudos Jurídicos, v. 11, p. 
117-134, 2006.
6 Código Civil Brasileiro de 2002 (Lei 10.406/02), Doravante abordado pela abreviação CCB/02.
7 Art. 5°, XXIV a XXX; art. 170, II, III; art. 176 e 177; art. 182 a 186; art. 191 e 222.
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Tal direito previsto constitucionalmente deixou de ter caráter meramente individual. Nesse 
sentido é no entendimento de Konrad Hesse8; 

Base do asseguramento da existência e conformação de vida individual é, predominantemente, não mais 
a Propriedade privada no sentido tradicional do Direito Civil, senão o trabalho próprio e a participação 
nas prestações de assistência vital e assistência social estatal. A Propriedade privada existente é ajustada 
a um sistema amplo de medidas de planificação, guia e coordenação, em medida crescente, também, 
de proteção do meio ambiente, no qual mal ainda entra em questão o sistema social e econômico atual, 
fundamentalmente, assente sobre a propriedade privada, a liberdade contratual e o autocomando. ok

Em razão dessa evolução, o conceito constitucional da Propriedade, pouco a pouco, deixou de 
ter o mesmo significado do Direito de Propriedade previsto em leis civis9. De acordo com Celso Bastos, 
aquela possui conceituação abrangente, não se destinando somente a proteger bens determinados, palpá-
veis, móveis ou imóveis, mas quaisquer bens e valores patrimoniais, decorrentes ou não do direito privado, 
que sejam de titularidade de certa pessoa10. 

O proprietário é titular de um feixe de direitos amplo e exclusivo, em regra, que lhe permite atuar 
sobre o bem do modo que entender adequado a alcançar seus interesses individuais. Todavia, o exercício 
dessa liberdade individual é limitado pelo princípio da Função Social que incide sobre a Propriedade. 

Previsto tanto no rol de Direitos e Garantias Fundamentais, em seu art. 5°, XXIII, como entre os 
princípios gerais da ordem econômica (atividade econômica), no art. 170, III, ambos da CRFB/88, tal princípio 
tem aplicabilidade imediata e obrigatoriamente deve ser observado. De acordo com André Tavares Ramos11; 

A circunstância de a Propriedade apresentar, simultaneamente, caráter dúplice, servindo ao 
individualismo e às necessidades sociais, impõe, pois, a necessidade de uma compatibilização 
de conteúdos dos diversos mandamentos constitucionais. Como direito individual, o instituto 
da Propriedade, como categoria genérica, é garantido, e não pode ser suprimido da atual ordem 
constitucional. Contudo, seu conteúdo já vem parcialmente delimitado pela própria Constituição, 
quando impõe a necessidade de que haja o atendimento de sua função social, assegurando-se a 
todos uma existência digna nos ditames da justiça social. 

Para Rogério Orrutea12;

Em face do princípio da função social, fica o proprietário jungido a observar desde o papel produtivo 
que deve ser desempenhado pela Propriedade – passando pelo respeito à ecologia – até o cumprimento 
da legislação social e trabalhista pertinente aos contratos de trabalho.

8 HESSE, Konrad. Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Tradução de Luís Afonso Heck. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1998, p. 340. 
9 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucio-
nal. 4.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 467.
10 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Granda. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989. v. 2, p. 118-119.
11 RAMOS, André Tavares. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 595. 
12 ORRUTEA, Rogério. Da Propriedade e a sua função social no direito constitucional moderno. Londrina: UEL, 1998. p. 214.
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Esse princípio impõe ao proprietário o exercício de seus poderes de acordo com um 
interesse social que norteia e garante a Propriedade privada; outrossim, tem aplicabilidade plena e 
imediata. Nas palavras de Pedro Escribano Collado13, a “Função Social introduziu, na esfera interna 
do direito de Propriedade, um interesse que pode não coincidir com o do proprietário e que, em todo 
caso, é estranho ao mesmo”. 

Trata-se de um princípio que tem incidência sobre as obrigações positivas e negativas às 
quais o titular do bem está sujeito. As primeiras são gêneros das quais a Inserção Social é espécie. O 
Estado tratou de sancionar o titular do bem que for negligente ao utilizá-lo e aquele que não o fizer. As 
segundas têm como espécies os Limites, a exemplo do Plano Diretor, de Leis Ambientais, do Direito de 
Vizinhança e de outras leis que diminuam a extensão do Domínio; e as Restrições, das quais a Servidão, 
a Desapropriação e a Requisição são subespécies14. 

Nesse sentido, José Afonso da Silva15 destaca que “a função social da Propriedade não se con-
funde com os sistemas de limitação. Estes dizem respeito ao exercício do direito pelo proprietário; aquela, 
à estrutura do direito mesmo, à Propriedade”. Portanto, cumpre ao proprietário, ao exercer seus poderes ou 
faculdades, observar seus deveres sem romper a esfera de liberdade que lhe é assegurada. Para elucidação 
do estudo feito sobre o princípio da Função Social, colaciona-se a Figura 01, denominada Direito de Pro-
priedade na Constituição:

Figura 1: Direito de Propriedade na Constituição

    

Fonte: OLIVEIRA, Alvaro Borges de. Uma definição de Propriedade. Pensar (UNIFOR) 2008, p. 15. 

13 COLLADO, Pedro Escribano. La propriedad privada urbana: ecuadramento y régimen. Madrid: Montecorvo, 1979. p. 122. 
14 OLIVEIRA, Alvaro Borges de. Uma definição de Propriedade. Pensar (UNIFOR) 2008. p. 15. 
15 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 1995. p.  273.
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Consta da Figura 01 que ao proprietário competem deveres ligados diretamente à Função 
Social da Propriedade. Desse modo, em paralelo ao exercício dos inúmeros direitos (poderes), o titular está 
obrigado a respeitar as obrigações (deveres) impostas pela regra constitucional. 

A seguir, diferenciaremos, a partir do Modelo de Domínio, a Propriedade prevista 
constitucionalmente daquela prevista pelo Direito Ordinário. 

Oliver Lepsius16 distingue o Domínio Fático, tutelado pelo art. 14°, n. 1, primeira parte17, da 
Lei Fundamental Alemã, do Domínio Normativamente Caracterizado18, o que, para o Sistema Jurídico 
Brasileiro, equivale à distinção entre o art. 5°, XXII19, da CRFB/88 e art. 1.225, I20, do CCB/02, 
respectivamente. Consiste, aquele, numa relação fática objetiva entre uma pessoa e uma coisa que se forma 
antes do surgimento do Estado e pode ser equiparado a outros direitos protegidos constitucionalmente, 
como: a liberdade de reunião, a de crença e a de expressão. Segundo o autor, o Domínio é o objeto protegido 
pela garantia da Propriedade, sendo, aquele, uma relação entre uma pessoa e uma coisa, com a finalidade de 
assegurar uma formação responsável pela vida21.  Para melhor entendimento do plano objetivo decorrente 
do Domínio Fático, colaciona-se a figura abaixo: 

Figura 2: Relação Objetiva (pessoa-coisa). 

Fonte: o autor. 

Verifica-se, a partir da Figura 02, que, para Domínio Fático, existem somente dois elementos: o 
titular e o bem; diversamente, ocorre no Domínio Normativamente Caracterizado, no qual há uma relação 
triangular entre titular, bem e sociedade, denominada relação interpessoal. 

O direito de Propriedade garantido constitucionalmente pode ser encarado como um direito de 
liberdade individual, que se encontra no rol de direitos fundamentais da Lei Fundamental Alemã, bem como 
na CRFB/88. 

16 LEPSIUS, Oliver. Besitz und Sachherrschaft im öffentlichen Recht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002. p. 17-19, 100. Por 
preferencia do Autor, nao usamos apud ao citar Oliver Lepsus, cujas citações foram todas retiradas da seguinte obra: BRITO, 
Miguel Nogueira de. A Justificação da Propriedade Privada numa Democracia Constitucional. Editora: Almedina, 2008, 1134 p.
17 Art. 14 - [Propriedade – Direito de sucessão – Expropriação] - (1) A propriedade e o direito de sucessão são garantidos [...].
18 Esta espécie de Domínio será estudada no item 3. 
19 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: 
[...]XXII - é garantido o direito de propriedade [...].
20 Art. 1.225. São direitos reais: I - a propriedade [...].
21 LEPSIUS, Oliver. Besitz und Sachherrschaft im öffentlichen Recht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002. p. 67.
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O disposto no artigo 14°, n. 1, primeira parte, da Lei Fundamental Alemã, encontra 
correspondência no art. 5°, XXII, da CRFB/88 e visa à proteção dominial individual com relação à 
disponibilidade e aproveitamento do bem22. Trata-se da liberdade individual que uma pessoa tem para 
usar, de modo amplo, a coisa sobre a qual exerce senhorio. Outrossim, é chamada de liberdade subjetiva, 
psicológica, e consiste no livre arbítrio de manifestação da vontade no mundo interior do homem, no qual 
este tem o poder de opção. Após a escolha feita, vislumbra-se a liberdade externa ou objetiva, em que 
ocorre a exteriorização da vontade individual e implica o afastamento de quaisquer obstáculos para que 
seja realizada. OK

Nessa dimensão, surge a Liberdade como Proteção dos Direitos Fundamentais, traduzida pela 
obrigação do Estado em limitar a liberdade de certa pessoa somente quando necessária a proteção dos 
direitos fundamentais de outra. Segundo John Stuart Mill23, “nenhuma sociedade onde estas liberdades não 
são, no seu conjunto, respeitadas pode ser considerada livre”. 

Cabe ao Estado atuar no meio social com o objetivo de tutelar os direitos subjetivos internos 
(domínio) da Propriedade, atento à liberdade interna, sancionando o não-proprietário, bem como protegendo 
a exteriorização dessa liberdade individual interna. 

Sob o enfoque do Modelo de Domínio, a Propriedade prevista constitucionalmente não depende 
de lei para ser garantida. Concebendo-a como Domínio Fático, a proteção da relação entre pessoa e coisa 
não depende da ordem jurídica para ser protegida, diferentemente da Propriedade, que, a partir desta, foi 
criada e disciplinada.

O instituto da Propriedade foi criado após institucionalização do Estado, o qual o disciplinou 
a partir do direito ordinário. Antes do surgimento desse ente superior e autônomo, a relação entre pessoas 
e coisas era absolutamente fática. Nessa linha de pensamento, o direito de Propriedade precede a ordem 
jurídica somente quando analisado sob o enfoque do Domínio Fático. 

A Propriedade prevista no Direito Civil é norteada pelos princípios da Propriedade prevista 
constitucionalmente. Segundo Oliver Lepsius24;

Todas as relações de Domínio sobre as coisas que sejam constitucionalmente protegidas devem 
ser normativamente caracterizadas. A compreensão fáctica e pré-jurídica do Domínio sobre as 
coisas do n.1, primeira parte, exige apenas que a ordem jurídica de um modo geral reconheça 
(garantia de instituto) e proteja (garantia de permanência) o Domínio sobre as coisas. Saber quais 
as espécies de relações de Domínio sobre as coisas pode apenas resultar da sua criação através da 
caracterização normativa.

Oliver Lepsius explica que a garantia da Propriedade prevista no art. 14, n.1, primeira parte, da 
Lei Fundamental Alemã reconhece e garante o Domínio sobre as coisas, sem, contudo, discipliná-lo, visto 
que esta tarefa é outorgada ao Direito Ordinário, que será abordado adiante. 

22 LEPSIUS, Oliver. Besitz und Sachherrschaft im öffentlichen Recht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002, p. 17-19, 100. 
23 MILL, John Stuart. On Liberty. ed. Richard Wollheim. Three Essays. Oxford: Oxford University Press, 1975. p. 15.
24 LEPSIUS, Oliver. Besitz und Sachherrschaft im öffentlichen Recht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002 p. 78.
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2 DIREITOS REAIS

Os Direitos Reais estabelecem um elo direto e imediato entre o indivíduo e certos bens da vida, 
sejam corpóreos ou incorpóreos, fungíveis ou infungíveis, com os quais é possível se relacionar25.

Segundo Silvio Rodrigues26, “uma vez estabelecido o Direito Real [...] tal direito se liga ao objeto, 
adere a ele de maneira integral e completa como se fosse mancha misturada à sua cor, como se fosse uma 
ferida ou uma cicatriz calcada em sua face”. Trata-se de uma categoria de direitos subjetivos que relaciona 
sujeitos a bens e não a outros sujeitos27. Esta relação impõe um dever de abstenção de terceiros, que devem 
respeitá-la. 

Os Direitos Reais, de acordo com o desdobramento dos poderes do Domínio, classificam-se em 
direitos reais na coisa própria (jus in re propria) e direitos reais na coisa alheia (jus in re aliena)28. 

Tais Direitos subjetivos são dotados de várias características; dentre elas destacam-se o caráter 
absoluto, o direito de sequela e o direito de preferência. A primeira característica concede ao titular a pos-
sibilidade de exercitar seu poder contra qualquer pessoa que interfira na relação horizontal (pessoa-coisa). 
A segunda correspondente ao poder em que se acha investido o titular do direito real de fazê-lo prevalecer 
contra qualquer possuidor ou detentor, perseguindo a coisa (jus persequendi) onde quer que se encontre. 

Por fim, compõem o sistema de numerus clausus, cuja criação só é possível pela norma jurídica, 
em face do princípio da taxatividade que vige no Ordenamento Brasileiro.

O foco de estudo do presente trabalho é o instituto da Propriedade, direito real por excelência, 
garantido na CRFB/88 (Domínio Fático) e regulamentado pelo CCB/02 (Domínio Normativamente 
Caracterizado).  

3 PROPRIEDADE NO DIREITO ORDINÁRIO (DOMÍNIO NORMATIVAMENTE 
CARACTERIZADO)

A Propriedade é o Direito Real que confere a mais ampla utilização da coisa ao proprietário. O 
CCB/02, em seu art. 1.22829, caput, não traz o conceito de Propriedade, no entanto, discorre sobre os poderes ou 
as faculdades daquele que possui a titularidade do bem. 

25 BEVILAQUA, Clovis. Direito das coisas. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1956. p. 11. v. 1. 
26 RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito das coisas. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 5.
27 ALMEIDA, Francisco de Paula Lacerda de. Direito das cousas. Rio de Janeiro: J.R dos Santos, 1908. p. 37-38, v. 1; FERNANDES, 
Luís A. de Carvalho. Lições de direitos reais. 2.ed. Lisboa: Quid Juris, 1997. p. 13. 
28 É exemplo da primeira o direito de Propriedade, prevista no inciso I do art. 1225 do CCB/02. São exemplos da segunda os 
demais Direitos Reais previstos no respectivo artigo, quais sejam: II - a superfície; III - as servidões; IV - o usufruto; V  - o uso; 
VI - a habitação; VII - o direito do promitente comprador do imóvel; VIII - o penhor; IX - a hipoteca; X - a anticrese; XI - a 
concessão de uso especial para fins de moradia; XII - a concessão de direito real de uso.
29 Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 
injustamente a possua ou detenha.
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A faculdade de usar consiste em servir-se de acordo com a vontade do proprietário ou com a 
destinação econômica do bem, sendo permitido o exercício do uso direto (posse direta) ou indireto (posse 
indireta) do bem. 

Tal poder possibilita ao proprietário servir-se da coisa de qualquer modo, desde que esteja 
de acordo com as normas legais e não prejudique terceiros. Aquele tem o poder de manter a coisa inerte, 
sem utilização, situação que se encontra agasalhada pelo Direito Ordinário. Contudo, conforme Roberta 
Mauro,30 a “destinação que deverá ser dada ao bem não é mais uma escolha absolutamente livre, eis que a 
Constituição oferece um guia à conduta do titular”. 

Ainda, o proprietário tem o poder de gozar do bem de forma a obter alguma vantagem, sendo 
possível dele extrair frutos e produtos. Os primeiros são renovados constantemente, por um desenvolvimento 
natural; os segundos se exaurem à medida que deles são retirados, como, por exemplo: o petróleo, água, 
areia. Os frutos podem ser naturais, quando gerados pela própria natureza, sem intervenção humana; ou 
industriais, quando resultantes da ação humana sobre a natureza; e também civis, se oriundos do exercício 
da faculdade de uso por terceiro. 

As pertenças também estão inseridas neste poder e, de acordo com o art. 93, do CCB/02, 
destinam-se ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento da coisa, à qual não aderem, mantendo, deste modo, 
a autonomia. 

O poder de dispor do bem é o que distingue, na prática, proprietário de possuidor e de detentor, 
porquanto somente ao primeiro é possível limitar o Direito Real, incidente sobre a coisa, aliená-la ou gravá-
la. Ao dispor, o proprietário modifica somente situação jurídica do bem, diversamente do ocorre com o uso, 
que pode alterar tanto a situação fática quanto a jurídica do bem. 

Consoante Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald31 “é a mais ampla forma de concessão 
de destinação econômica à coisa. A disposição pode ser material ou jurídica”. São exemplos da primeira 
a destruição do bem e o seu abandono; a segunda pode ocorrer de forma integral ou parcial, como, por 
exemplo, na alienação do todo ou de um terço de um terreno. 

Diferentemente do que ocorre com o uso, que é um fenômeno de fato e de direito, a disposição é 
estruturada apenas em termos normativos, pois exige o reconhecimento da titularidade da Propriedade para 
que esta possa ser transmitida a terceiros. Deste modo, enquanto o uso provoca mudanças fáticas, a disposição 
altera o conteúdo jurídico do bem. 

O direito de reaver é efetivado pela Ação Reivindicatória, exercitável pelo titular do bem contra 
qualquer pessoa que possua ou o detenha injustamente. Funda-se, a vindicatio, no direito de sequela, que 
proporciona àquele a possibilidade de retomar o bem das mãos alheias. 

Conquanto haja esta enumeração de direitos ou poderes, deve-se ter em mente que o proprie-
tário tem ampla possibilidade de atuação sobre a coisa, a qual pode utilizar do modo que entender conve-
niente. Neste contexto, cumpre diferenciar o Domínio e a Propriedade, visto que são institutos distintos e, 

30 MAURO, Roberta. Direitos Reais. 6. ed. 3ª tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 189.
31 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6. ed. 3ª tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 189. 
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costumeiramente, confundidos. Segundo San Tiago Dantas32:

Costuma-se dizer que esses aspectos podem ser encarados de dois modos: aspecto interno e aspecto 
externo. O aspecto interno é a senhoria; é justamente esta dominação da coisa, que o titular tem; o 
direito de fazer o que lhe aprouver, usar, gozar, enfim praticar em relação a ela todos os atos úteis ou 
inúteis que sua vontade determinar. O aspecto externo considera, particularmente, a relação entre o 
proprietário e os não proprietários.

O Domínio consiste, pois, na relação entre pessoa e bem de modo direto, sem interferência de 
terceiros. O aspecto externo é o direito de Propriedade em si, o qual é a exteriorização, perante a sociedade, 
dos poderes do Domínio. De acordo com Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald33 “o direito 
subjetivo de Propriedade concerne à relação jurídica complexa que se forma entre aquele que detém a 
titularidade formal do bem (proprietário) e a coletividade de pessoas”. 

Embora possuam conceitos e aplicabilidades distintos, pois autônomos, os institutos do Domínio 
e da Propriedade se completam: o proprietário exercita o senhorio sobre a coisa (Domínio) e espera a 
colaboração da sociedade para que terceiros não interfiram nessa relação (Propriedade)34. 

O Direito Real de Propriedade no Direito Civil, sob análise do Modelo de Domínio de 
Oliver Lepsius, é denominado Domínio Normativamente Caracterizado. É neste plano que o instituto 
é disciplinado para que seja aplicado nos acontecimentos da vida. Todavia, é imprescindível que o 
plano do Domínio Normativamente Caracterizado esteja de acordo com as regras e Princípios do 
Domínio Fático. 

A conceituação da Propriedade prevista e garantida constitucionalmente e da disciplinada pelo 
Direito Ordinário permite a distinção entre o Plano Objetivo e o Interpessoal, respectivamente, haja vista 
que o Domínio Fático consiste na pura relação entre um sujeito e um bem, enquanto o Normativamente 
Caracterizado envolve a relação de pessoas a respeito de uma coisa35. 

Nesse contexto surge a Triangularização do Direito Privado, integrada pelo titular do bem, por 
este e pela sociedade, havendo entre eles diversas relações. Para melhor elucidação, colaciona-se a figura 
seguinte:

32 DANTAS, San Tiago. Programa de Direito Civil. Rio de Janeiro: Rio, 1979. v. 3. p. 93. 
33 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6. ed. 3ª tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 
168.
34 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6. ed. 3ª tir. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 
169.
35 LEPSIUS, Oliver. Besitz und Sachherrschaft im öffentlichen Recht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2002 p. 27.
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Figura 3: Relação Interpessoal (pessoa-coisa-sociedade) vislumbrada no Domínio 
Normativamente Caracterizado.  

Fonte: o autor. 

Segundo a Figura 03, o proprietário do bem tem Direito Real subjetivo de exercitar suas 
faculdades sobre a coisa sem exceder sua liberdade individual, sendo, portanto, não-livre para realizar atos 
que extrapolem os direitos que o Estado lhe confere. Este, por sua vez, determina que a coisa atenderá sua 
Função Social, bem como a limitada ou restringirá em determinados casos.

O Plano Objetivo necessita ser normativamente caracterizado para que seja eficazmente 
protegido. Pela caracterização, é possível saber quais são as espécies do direito previstos pelo Domínio 
Fático, a exemplo das faculdades e da titularidade. 

Denomina-se Constitucionalização do Direito Privado o canal que tem origem no Domínio 
Fático e fim no Domínio Normativamente Caracterizado. Incumbe a este disciplinar aquele, sem contrariá-
lo. Desse modo, surgem as ferramentas necessárias para o posseiro o proprietário buscarem a proteção 
jurisdicional, ora do reconhecimento do Domínio de Fato e do Domínio Jurídico, respectivamente. Segue 
ilustração para esclarecimento do conteúdo:
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Figura 4: Domínio Normativamente Caracterizado e sua divisão.  Fonte: o autor. 

Fonte: o autor.

Constata-se que o Domínio Normativamente Caracterizado (Plano Interpessoal) divide-se 
em Domínio Jurídico e em Domínio de Fato. O primeiro abrange os Direitos Reais, cuja ação real é a 
reivindicatória, espécie de ação petitória. O segundo, que não se confunde com o Domínio Fático, protege 
a Posse normativamente caracterizada, em que a heterotutela é efetivada por Ações Possessórias.  

Outra ferramenta processual que visa à proteção do Domínio de Fato é a Ação Publiciana, que 
protege aquele que adquiriu o domínio em razão da prescrição aquisitiva.  A Posse prolongada no tempo legitima 
o possuidor direto a intentá-la quando decorrido o lapso temporal necessário para usucapir o bem. Por fim, com 
a procedência da Ação de Usucapião, o possuidor passa a ser proprietário do bem. Todavia, a produção de efeito 
erga omnes depende do registro da sentença junto ao Cartório de Registros competente para, deste modo, ter 
eficácia por meio de  publicidade e transformar-se assim em  Direito Real.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente estudo foi abordar o direito de Propriedade à luz do Modelo de Domínio, 
aplicando-se ao Direito Brasileiro o entendimento de Oliver Lepsius a respeito do direito de Propriedade 
previsto no Sistema Jurídico Alemão.

O Modelo de Domínio esmiúça o direito de Propriedade, diferenciando o instituto previsto 
constitucionalmente daquele previsto em leis ordinárias. No primeiro, o direito de Propriedade equipara-
se ao Domínio Fático que abrange todo e qualquer bem da vida e permite uma relação objetiva entre 
este seu titular. Nessa relação, inexistem poderes específicos regulamentados por lei ordinária sendo o 
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titular, senhor de um amplo feixe de direitos sobre o bem, desconsiderando a existência de terceiros nesta 
relação (Plano Objetivo). 

Dessa espécie de Domínio, surge a função social da Propriedade, que impõe ao titular 
obrigações positivas (inserção social) e negativas (limitações e restrições), as quais são regulamentadas 
pelo Direito Ordinário (Domínio Normativamente Caracterizado).  Nesse plano, como o próprio nome 
sugere, o Domínio Fático é regulamentado, visto que o disciplina, elenca poderes (uso, gozo, disposição) 
e o direito de reaver, restringindo-os ao mesmo tempo. A relação existente é a interpessoal, da qual 
fazem parte: o titular, que tem o direito subjetivo de exercitar seus poderes sem extrapolar sua esfera de 
liberdade individual; o bem, objeto de exercício dos poderes, desde que destinado a atividades lícitas 
e úteis, atendendo às obrigações impostas pela função social; e a sociedade, formando, deste modo, a 
triangularização dessa espécie de Domínio. 

O Domínio Normativamente Caracterizado divide-se em Domínio Jurídico e Domínio de 
Fato. Embora possuam denominações semelhantes, não se confundem: o primeiro abrange os Direitos 
Reais, previstos no art. 1.225, do CCB/02, cuja proteção deve ser exercida por ação petitória (Ação 
Reivindicatória); o segundo agasalha a Posse; direta ou indireta, sobre um bem, sendo cabível somente 
ações possessórias (Ação de Interdito Possessório, Ação de Manutenção de Posse e Ação de Reintegração 
de Posse) para protegê-la. Ainda, no Domínio de Fato, se encontra o instituto da Usucapião de bens, sendo 
a Posse prolongada no tempo, um dos requisitos para a procedência da ação. Outrossim, a via competente 
para proteger o Domínio36 é a Ação Publiciana, visto que, para a proposição da Ação Reivindicatória, 
somente está legitimado o proprietário do bem. 

Desse modo, conclui-se que o Direito de Propriedade, no sistema jurídico brasileiro, contempla 
disposições situadas em dois planos, Objetivo e Interpessoal, que possuem características e relações 
distintas, sendo necessário, portanto, distingui-los para aplicação nos casos da vida. 
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A UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS 
COMO PROVA DA CAPACIDADE 

CONTRIBUTIVA DO DEVEDOR E 
DA NECESSIDADE DO CREDOR 

NAS AÇÕES DE ALIMENTOS: 
vencendo uma prova infernal

Cristiano Chaves de Farias1

RESUMO

É certa e incontroversa a dificuldade em promover a efetiva comprovação da capacidade 
contributiva do devedor nas ações alimentícias. A ausência de vínculo laborativo efetivo e a possibilidade 
de espraiar o patrimônio  em nome de terceiros sempre foram entraves constatáveis. Na contemporaneidade, 
o uso das redes sociais, e de outros meios eletrônicos, pode servir como meio de efetividade da obrigação 
alimentícia, com o propósito de garantir os interesses especiais creditícios.

Palavras-chave: Obrigação alimentícia; Fixação do quantum devido. Dificuldades concretas 
de prova das possibilidades do devedor. Formas de superação. Uso de meios eletrônicos, inclusive das redes 
sociais. 

1 Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia. Mestre em Família na Sociedade Contemporânea pela Uni-
versidade Católica do Salvador - UCSal. Professor de Direito Civil da Faculdade Baiana de Direito. Professor do Complexo de 
Ensino Renato Saraiva – CERS (www.cers.com.br). Membro da Diretoria Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família 
– IBDFAM. 
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THE USE OF SOCIAL NETWORKS AS PROOF OF THE DEBTOR’S ABILITY TO PAY AND 
THE CREDITOR’S NEED FOR MAINTENANCE ACTIONS: WINNING A HELLISH PROOF

ABSTRACT

It is certain and uncontroversial the difficulty in promoting the effective proof of the debtor’s 
contributory capacity in food actions. The absence of an effective employment relationship and the possibility 
of spreading assets on behalf of third parties have always been noticeable obstacles. Nowadays, the use of 
social networks, and other electronic means, can serve as an effective means of the food obligation, with the 
purpose of guaranteeing special credit interests.

Key-words: Maintenance obligation; Fixing the quantum due. Concrete difficulties in proving 
the debtor’s possibilities. Ways of overcoming. Use of electronic media, including social networks.

“Se a honra ou o vitupério atribuíra aos astros de influir na vida humana, na verdade talvez firmasse 
a mira;  

Mal entendido, o seu princípio dana, o mundo quase inteiro que prestara a Jove e a Marte adoração insana; 

A dúvida segundo te depara menos veneno, pois o mal, que encerra para longe de mim não te 
afastara;

Que a Justiça Divina lá na Terra pareça injusta é, de péssima heresia, argumento de fé, que jamais erra;

Mas, como a humana mente poderia às alturas alar-se da verdade, vou dar-te, o que o desejo te sacia;

Constrangimento havendo, se, à maldade a vítima se opondo, em luta insiste, desculpa elas não têm, 
sem dubiedade.”

(Dante Alighieri, Divina comédia, Paraíso, canto IV)

1 PRELEÇÃO. A HISTÓRICA DIFICULDADE EM DEMONSTRAR A CAPACIDADE 
CONTRIBUTIVA DO DEVEDOR: A TRAGÉDIA DE UMA PROVA VERDADEIRAMENTE 
DIABÓLICA

Ordinariamente, por se tratar de uma obrigação de pagar quantia certa, a decisão que fixa 
alimentos, preferencialmente, deve ser líquida, com vistas a assegurar mais efetivamente os especiais 
interesses creditícios do alimentando – que, muita vez, é criança ou adolescente.2  

Com este propósito de proferir uma decisão líquida e efetiva, deve o magistrado estabelecer uma 

2 A jurisprudência superior também segue nessa linha: “Necessidade de se proferir decisões e sentenças líquidas nas ações de 
alimentos, para se atender às necessidades prementes do alimentando, principalmente quando se trata de menor.” (STJ, Ac. unân. 
3ª T., REsp 1.442.975/PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.6.17, DJe 1.8.17).
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base de cálculo, a partir de uma proporcionalidade existente entre a capacidade contributiva de quem presta 
e a necessidade de quem recebe (CC, art. 1.694, § 1º). Dessa maneira, a partir de um processo dialético, é 
preciso construir uma tese (revelada pela carência econômica do credor), contrapondo-se à antítese (que se 
materializa na disponibilidade de recursos pelo devedor), em direção à construção de uma síntese, que é a 
harmonização da tese com a antítese, definindo o montante da obrigação.3

Quando se trata de um devedor com vínculo de trabalho estabelecido, sem dúvida, facilita-
se o arbitramento judicial do valor da pensão alimentícia, uma vez que o quantum será fixado a partir da 
capacidade contributiva demonstrada,4 inclusive incidindo sobre a participação nos lucros, consoante a  
orientação emanada da  jurisprudência superior.5

Todavia, conquanto se deva evitar a prolação de decisões ilíquidas em matéria de alimentos, 
por conta de suas naturais dificuldades, não há como negar a existência de empecilhos concretos, da vida 
real, à prolação de decisões líquidas. É, ilustrativamente, o caso do devedor de alimentos que se encontra 
desempregado,6 bem como a hipótese de um alimentante autônomo, que não possui vínculo laborativo, 
público ou privado. Em casos tais, exsurge uma enorme dificuldade prática para a fixação do quantum 
alimentício, caracterizando uma prova verdadeiramente diabólica – também denominada probatio diabolica 
ou, em língua inglesa, devil’s proof. 

Utiliza-se a locução prova diabólica para designar a situação na qual não se consegue demonstrar 
a existência de um determinado fato por nenhum dos meios de prova. É dizer: todos os meios de prova 
existentes são incapazes e inidôneos para a demonstração de um acontecimento (fato probando). Dessa 
maneira, a prova diabólica se interliga a uma prova negativa.7 E, aliás, ambienta-se exatamente aí a sua 
origem semântica: no campo do Direito Canônico prevalecia o entendimento de que somente o diabo 
poderia provar uma negativa absoluta.  

Ora, conforme o entendimento da jurisprudência superior, exigir da parte “a prova de fato 
negativo (inexistência de má-fé) equivale a prescrever a produção de prova diabólica, de dificílima 
produção” (STJ, Ac. unân. 3ª T., AgRgAREsp 533.403/MS, rel. Min. Ricardo  Villas Bôas Cueva, j. 18.6.15, 
DJe 4.8.15). Volvendo a mente, notadamente, para o campo das relações alimentícias, é fatal reconhecer o 
caráter diabólico de se determinar ao credor de alimentos o ônus de demonstrar a capacidade contributiva 

3 O interessante e prático raciocínio é apresentado pelo processualista baiano José Orlando Rocha de Carvalho, CARVALHO, 
José Orlando Rocha de. Alimentos e coisa julgada, ob. cit., p. 13.
4 Vale o registro de que, no cálculo da pensão, para fins de desconto dos alimentos, devem ser incluídas as verbas de caráter 
permanente (como o salário-base, os adicionais por tempo de serviço e o 13º salário), conforme entendimento da jurisprudência 
superior: “o décimo terceiro salário deve integrar a base de cálculo da pensão alimentícia, mesmo quando os alimentos foram 
estabelecidos em valor mensal fixo. Recurso especial conhecido e provido” (STJ, Ac. unân. 3ª T., REsp. 622.800/RS, rel. Min. 
Nancy Andrighi, j. 14.6.05, DJU 1.7.05, p. 519).
5 Nesse diapasão, determinando a inclusão da participação em lucros e resultados da base de cálculo dos alimentos, veja-se: “(...) 
deve ser presumida a necessidade de incorporação da participação nos lucros e resultados aos alimentos prestados ao menor, 
ressalvando-se, evidentemente, a possibilidade de o alimentante, em ação revisional, demonstrar a desnecessidade de inclusão da 
referida verba.” (STJ, Ac. 2ª Seção,  REsp 1.854.488/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 9.12.20, DJe 2.3.21). 
6 A orientação emanada da Corte Superior de Justiça é no sentido de que “a situação atual  de desemprego do alimentante não o 
isenta da obrigação de alimentar perante seus filhos. Precedentes.” (STJ, Ac. unân.  3ª T., RHC 29.777/MG, rel. Min. Paulo de  
Tarso Sanseverino, j. 5.5.11, DJe 11.5.11).
7 Realizando uma correlação implicacional entre a prova diabólica e as negativas absolutas, veja-se CÂMARA, Alexandre Frei-
tas. Doenças Preexistentes e Ônus da Prova: o problema da prova diabólica e uma possível solução, ob. cit., p. 12.
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do devedor, uma vez que lhe é impossível explicitar, quase sempre, a extensão da possibilidade financeira 
do alimentante. 

Nessa arquitetura, então, vislumbra-se um verdadeiro drama nas demandas alimentícias 
(ações de alimentos, revisões de alimentos, oferta de alimentos, exoneração  de alimentos, alimentos 
compensatórios, reembolso de alimentos etc), caracterizando uma tragédia processual para o credor 
de alimentos, que precisa demonstrar um fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373) e que se vê na 
iminência de não conseguir o quantum alimentício que necessita e que pode ser pago pelo devedor. 

Aliás, em se tratando de um drama jurídico, vale a lembrança à épica narrativa renascentista do 
poeta italiano Dante Alighieri (1265-1321), A divina comédia (1317),8 na qual o escritor florentino passa em 
revista o conhecimento científico e filosófico prevalecente na Idade Média, em uma jornada tridimensional, em 
que o protagonista, o próprio poeta italiano, auxiliado pelo poeta romano Virgílio (70 a 19 a.C.), percorre três 
diferentes planos (inferno, purgatório e paraíso), marcados por características bem distintas. De acordo com a 
narrativa, após um percurso pelos nove ciclos do inferno, onde há um cenário caótico e monstruoso de sofrimento 
e dor, o personagem alcança o purgatório, onde passa por sete terraços para, finalmente, encontrar a redenção, por 
conta da expurgação de pecados, no paraíso. Curiosamente, o título original (Divina commedia, em italiano) não 
corresponde ao sentido atual do vocábulo. Efetivamente, a obra não carrega consigo qualquer conteúdo satírico 
ou engraçado. Em verdade, o uso da expressão commedia indica um poema de estrutura épica, permeado de 
intenções filosóficas. Ou seja, inclina-se, muito mais, para um drama, enveredando pela condição humana. Isso 
porque, em um esquema alegórico simplificado, a partir do reconhecimento e da correção dos pecados, inclusive 
com imputações de sanções, o humano consegue evoluir e alcançar a verdade e o bem.

Volvendo a atenção para o arbitramento do quantum alimentício, a necessidade de efetiva 
produção de provas pelo credor, certamente, é um tema pertencente, de há muito, à área cinzenta do Direito, 
imerso em acesos debates e dificuldades, a exigir reflexões e proposições hermenêuticas. 

2 O INFERNO: OS ENTRAVES PROCESSUAIS À COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE 
FINANCEIRA DO DEVEDOR (PROVAR NÃO PODE SER DEMONSTRAR A VERDADE DE 
UM FATO)

“Por mim se vai à cidade dolente,  por mim se vai para a eterna dor,  por mim se vai para a perdida gente. 

Moveu justiça o meu alto fator:   formou-me a divina potestade, sapiência primeira, sumo amor. 

Antes de mim não foi nada criado, senão eterno, e eu eterno duro. Deixai toda a esperança, vós que entrais. 

Estas palavras de sabor obscuro eu vi escritas por cima de uma porta; Mestre — disse eu —, o seu 
sentido é duro. 

E ele a mim, como pessoa experta: aqui convém deixar toda a suspeita; Toda a vileza 
aqui deve morrer. Chegámos ao lugar de que eu te disse que tu verás as gentes dolorosas  
que perderam o bem do intelecto.” 

(ALIGHIERI, Dante. Divina comédia, Inferno, Canto III)

8ALIGHIERI, Dante. A Divina Comédia. Tradução Ítalo Eugênio Mauro. São Paulo: Editora 34, 1999.
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A comprovação da extensão da capacidade contributiva do devedor de alimentos é, por óbvio, 
o pressuposto natural do arbitramento do quantum alimentício: a pensão será calculada nos limites de suas 
possibilidades, sob pena de se lhe impor uma obrigação impossível de adimplemento. 

Todavia, muita vez, inexiste prova segura acerca dos ganhos do alimentante, o que torna 
sobremaneira difícil a fixação da verba, praticamente infernal, desesperançando o credor e fazendo periclitar 
o próprio sistema jurídico.  O problema que se afigura, nesse específico ponto, ao meu sentir, diz respeito 
à própria compreensão da prova prevalecente entre os juristas: suposta reconstrução da verdade dos fatos 
da vida.9

Aliás, aliançando a ideia de prova à verdade dos fatos da vida, não se deixe de lembrar que, 
durante muito tempo, a produção de prova era influenciada pela religião, invocando-se a existência de uma 
suposta “proteção divina na busca da verdade”, como lembra João Batista Lopes, em obra dedicada ao 
tema.10 Assim, chegou-se ao absurdo de tentar descobrir a verdade através da “prova pelo fogo” (com o 
réu tocando com a língua um ferro quente, pois se queimasse estaria mentindo, mas se dissesse a verdade 
uma entidade Divina iria protegê-lo), da “prova das serpentes” (quando se lançava o réu no meio de répteis, 
sendo considerado culpado se fosse picado), da “prova das bebidas amargas” (pela qual se ministrava à 
mulher acusada de adultério bebidas fortes e amargas, sendo, absurdamente, presumida a quebra do dever 
de fidelidade e respeito se viesse a contrair os músculos do rosto), dentre outros meios verdadeiramente 
cruéis, mas baseados na pretensa intervenção Divina. Tudo isso sem esquecer os velhos e conhecidos 
duelos, que também serviram como meio de prova, dada a crença de que o ente Divino não permitiria a 
vitória daquele que não estivesse alegando fatos verdadeiros.11

O equívoco dessa correlação implicacional entre a prova produzida no processo e a verdade 
salta aos olhos, a mais não poder. 

Com efeito, bem diferente disso  tudo, a prova a ser produzida em um processo deve ser 
compreendida (=interpretada) em uma dimensão argumentativa e dialética,12 utilizada pelo interessado 
(em senso amplíssimo), para influir no estado de convencimento do magistrado, e não como reconstrução 
de algo inatingível (a verdade).

Não é despiciendo, inclusive, sublinhar que, de tão inalcançável o conceito de verdade, os 
próprios filósofos chegaram mesmo a correlacioná-la, em tempos pretéritos, a elementos espirituais: “no 
sentido empirista, a verdade era considerada como revelação pelos cirenaicos, que viam nas sensações a 

9 À conta de ilustração, colhe-se na literatura jurídica brasileira a afirmação de que a prova significaria um meio para a demons-
tração da verdade, conforme a proposição de Eduardo Espínola, referido por Arnaldo Rizzardo, RIZZARDO, Arnaldo. 
Parte Geral do Código Civil, ob. cit., p.680.
10 LOPES, João Batista. A prova no direito processual civil, ob. cit., p. 19.
11 Os exemplos foram apresentados por João Batista Lopes que, indo mais longe, lembra terem sido substituídas tais “modalidades 
probatórias” pelo juramento, especialmente entre os gregos e os romanos, ainda marcado pela forte influência religiosa, LOPES, 
João Batista. A prova no direito processual civil, ob. cit., p. 20.
12 Sobre o tema, Chaïm Perelman percebe que as provas fazem referência a proposições ou, em outra linguagem, a teses. E 
mais, sustenta que tais proposições, como não podem ser expressas apenas por critérios metafísicos, são materializadas através 
da linguagem, motivo pelo qual a descrição de acontecimentos reais sofre as motivações culturais, emotivas, e práticas, caracte-
rizando verdadeira “obra humana”, PERELMAN, Chäim. Retóricas, ob. cit., p.164.   
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própria evidência das coisas (Sexto Empírico, Adv. math., VII, 199-200);  pelos epicuristas, que consideravam 
a sensação como o critério da verdade (Diógenes L, X, 31-32); e pelos estóicos, para os quais esse critério 
estaria na representação cataféptica (Diógenes L, VII,54). Em Ockham, a noção de conhecimento intuitivo 
é a noção de manifestação imediata das coisas para o homem (das coisas em seus caracteres e nas suas 
relações) (In Sent., Prol.,q. I, Z). No mesmo espírito, Telésio dizia que as coisas ‘retamente observadas 
manifestam por si mesmas a grandeza que cada uma tem, bem como sua capacidade, suas forças, sua 
natureza’; para ele, a sensação era essa revelação imediata das coisas”.13 

Efetivamente, então, serve a prova como um instrumento, um meio, para a demonstração de 
determinadas situações jurídicas que podem gerar consequências (como, por exemplo, a maior, ou menor, 
capacidade contributiva do alimentante).  Não se trata, porém, da reconstrução da verdade. 

Ou seja, através da produção de prova não se almeja a (audaciosa) demonstração da verdade – o 
que constituiria uma verdadeira utopia, em face da intangibilidade do seu conceito. Seria ingênuo – se não 
fosse absolutamente pretencioso – imaginar que o direito probatório seria capaz de determinar a verdade 
absoluta de fatos pretéritos, reconstruídos através de testemunhos, documentos, perícias... Bem por isso, 
Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart observam ser fatal para o juiz, por mais atento que seja, 
reconhecer a relatividade dos fatos apresentados pelas partes, circunstância imposta pela própria natureza 
humana: “aquilo que se vê é apenas aquilo que parece ser visto. Não é verdade, mas verossimilhança, isto 
é, aparência (que pode ser ilusão) de verdade”.14  

Lembre-se, a título ilustrativo, a clássica página literária brasileira de Dom Casmurro, do 
imortal Machado de Assis, que, desde sempre e até os nossos dias, instiga debates acerca de uma dúvida 
atroz: Capitu traiu, ou não, a Bentinho? E a pergunta prossegue: com quem se encontra a verdade, quais os 
elementos probatórios sobre o suposto adultério?15

À luz dessas considerações, é lícito asseverar não ser finalidade da prova, sequer na ação 
de alimentos, a descoberta da verdade.16 Através dos mecanismos probatórios tenciona-se a máxima 
aproximação da realidade possível ao conhecimento do ser humano, respeitada a proteção à personalidade e 
seus valores fundamentais. Por isso, a prova assume, modernamente, uma função argumentativa e dialética, 

13 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia, ob. cit., p. 996. 
14 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil, ob. cit., p.46.   
15 Dom Casmurro é um dos mais conhecidos livros de Machado de Assis, tendo sido escrito em 1899 e publicado em 
1900. Narra, em primeira pessoa, a vida do personagem carioca Bento de Albuquerque Santiago, o Bentinho, que, por 
motivos diversos, termina, paulatinamente, se fechando em si mesmo – motivo que o leva a ser conhecido como Dom 
Casmurro. Após abandonar o seminário, opta por casar com Capitu, após se formar em Direito. Estabelecido um estreito 
laço de amizade com o colega Escobar, que chega a se casar com Sancha, amigo de Capitu, nasce o filho de Bentinho 
e Capitu, Ezequiel. Durante o velório de Escobar, Bentinho estranha a forma com a qual Capitu contempla o cadáver: 
“momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, [...], como a vaga do mar lá fora, 
como se quisesse tragar também o nadador da manhã”, conforme relata o narrador. Dali em diante, é tomado por um 
implacável e perseguidor ciúme da esposa. Somando-se a tudo isso, uma certa semelhança entre Ezequiel e Escobar ter-
mina por gerar uma incontornável crise conjugal. Apesar de planejar o homicídio da esposa e filho, seguido de suicídio, 
Bentinho não consegue consumar o crime, decorrendo a separação do casal. Capitu e o filho se mudam para a Europa e 
Bentinho se torna, cada vez mais, fechado em suas dúvidas, sendo conhecido como Dom Casmurro e pondo-se a escrever 
o romance. A dúvida, então, singra os tempos: Capitu o traiu, ou não?   
16 Sobre o tema, para verticalização e compreensão amiúde do desatrelamento entre a prova e a verdade, consulte-se FARIAS, 
Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Parte Geral e LINDB, ob. cit., especialmente p. 812 e 
seguintes.   
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permitindo a revelação de fatos que projetam consequências jurídicas.

Dessa maneira, nas ações de alimentos (compreendidas de maneira ampla) não se quer 
reconstruir a verdade da vida (até porque cada uma das partes, seguramente, terá a sua própria verdade, a 
partir de suas próprias experiências e expectativas de vida), o que seria uma obrigação infernal para a parte, 
mas, tão somente, demonstrar a existência de situações (não valoráveis como verdadeiras ou não) com o 
objetivo de alcançar efeitos jurídicos concretos, a partir da prova produzida.

Não se deseja com isso perecer as expectativas lícitas das partes, mas, apenas, dotar o jurista 
de melhor técnica processual, evitando que venha a ser largar em uma atividade inócua, que seria a inútil 
tentativa de apresentar em juízo uma suposta verdade.17 

3 O PURGATÓRIO: A FACILITAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE PROVAS 
DEMONSTRADORAS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO DEVEDOR (TEORIA DA 
APARÊNCIA, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE  JURÍDICA E TEORIA DA 
CARGA DINÂMICA PROBATÓRIA).

“Do engenho meu a barca as velas solta para correr agora em mar jucundo e ao despiedoso pego a 
popa volta. 

Aquele reino cantarei segundo, onde pela alma a dita é merecida de ir ao céu livre do pecado imundo. 

Ressurja ora a poesia amortecida, ó Santas Musas, a quem sou votado; Unir ao canto meu seja 
servida; 

Calíope o som alto e sublimado, que às pegas esperar não permitira lhes fosse o atrevimento 
perdoado.”

(ALIGHIERI, Dante. Divina comédia, Purgatário, Canto I)

Afastada a ideia de que a prova na ação de alimentos tenderia à (impossível) apresentação da 
verdade no processo, há de se propor a sua compreensão a partir de uma perspectiva de apresentação de 
situações concretas potencialmente aptas, idôneas, à produção de efeitos jurídicos.

Com a regra geral de distribuição do ônus de prova,  consagrada no art. 373 do Código de 
Processo Civil,18 porém, sobreleva a constatação de que se mantêm, no campo prático do processo, as 

17 A título ilustrativo, vale sublinhar que, no campo da Filosofia, vem se apresentando, pelo menos, cinco diferentes compreen-
sões da verdade, o que endossa a impossibilidade de uma apropriação conceitual dela: i) a verdade como uma correspondência, 
ou seja, “verdadeiro é o discurso que diz como são as coisas; falso é aquele que diz como as coisas não são”; ii) a verdade como 
uma revelação, que seriam os “modos de conhecimento excepcionais ou privilegiados, por meio dos quais se torna evidente a 
essência das coisas, seu ser ou o seu princípio”; iii) a verdade  como uma regra, dizendo respeito ao próprio critério de verdade, 
conforme enuncia Kant: “o que contradiz essas leis é falso, porque o intelecto nesse caso contradiz suas próprias leis, portanto a 
si mesmo”; iv) a verdade como uma coerência, afinal de contas o que se apresenta “contraditório não pode ser real”; v) e, final-
mente, a verdade como uma utilidade, a partir da proposição de que ser “verdadeiro em geral significa apenas o que é apropriado 
à conservação da humanidade”, ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia, ob. cit., p. 992 e seguintes. 
18 Art. 373, Código de Processo Civil: “o ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao 
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”
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dificuldades práticas para que, nas ações em que se discute pensão alimentícia, o credor demonstre a situação 
financeira gozada pelo devedor: cabe ao credor demonstrar a capacidade contributiva do devedor.

Na prática, efetivamente, essa imputação ao alimentando da demonstração da situação 
econômica do alimentante caracteriza um verdadeiro calvário, comparável a uma via crucis.

E a situação ventilada ganha contornos ainda mais problemáticos quando o devedor ostenta um 
elevado padrão de vida (pessoal e social), malgrado demonstre, documentalmente inclusive, uma módica 
remuneração ou, noutros casos, uma ausência total de ganhos controláveis.  Não raro, são empresários, 
profissionais liberais ou mesmo autônomos que se valem da dificuldade comprobatória de comprovação 
efetiva de seus ganhos pelo alimentando para, de alguma maneira, prejudicar a fixação razoável da verba 
alimentícia. 

As dificuldades saltam aos olhos e, de forma pragmática, podem, até mesmo, inviabilizar a 
pretensão alimentícia do credor, por conta da não demonstração  da  capacidade contributiva de quem vai 
pagar a pensão. 

Considerando tais dificuldades, construiu-se, em sede doutrinária e jurisprudencial, uma 
tentativa de verdadeira purgação do ônus de prova do credor de alimentos, através da possibilidade de 
aplicação da teoria da aparência, da teoria da desconsideração da personalidade jurídica e da teoria da 
carga dinâmica do processo para guiar a decisão judicial quanto à  estipulação do valor da verba alimentícia. 

São mecanismos que representam a abertura de um verdadeiro purgatório, instrumentalizando 
o alimentando com mecanismos de presunção (pelo juiz) da capacidade contributiva do devedor, em 
determinados casos, nos quais há dificuldade evidente de demonstração da situação em que se encontra o 
alimentante. 

De uma banda, a teoria da aparência é um mecanismo de concretização da primazia da 
realidade. Com efeito, justifica-se que os alimentos, usualmente, restem “estipulados em juízo com a útil 
escora na conhecida teoria da aparência, sempre quando o alimentante, sendo empresário, profissional 
liberal ou autônomo e, até mesmo quando se apresente supostamente desempregado, mas, entretanto, ele 
circule ostentando riqueza incompatível com sua alegada carestia”, conforme a lição de Rolf Madaleno.19 
Em sede jurisprudencial, de há muito, nota-se uma clara  simpatia pela aplicação da tese, recomendando-se 
que seja utilizada para a fixação dos alimentos sempre que existir dificuldade em demonstrar a capacidade 
contributiva do devedor ou quando houver um desajuste entre a capacidade comprovada e a que se ostenta 
socialmente. Através dela, os alimentos são fixados com base nos sinais externos de condição financeira: “a 
doutrina e jurisprudência têm permitido a fixação dos alimentos com base na teoria da aparência, isto é, a 
partir dos sinais econômicos exteriorizados, ostentados pelo alimentante.” (TJ/DFT, Ac. 3ª T. Cív., ApCív. 
20161610104670, rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 23.1.19, PJe 11.2.19).20

O uso da teoria da aparência, sem dúvidas, purga o credor das dificuldades de demonstração 
da capacidade contributiva do devedor, através da presunção de capacidade financeira decorrente da 

19 MADALENO, Rolf. Direito de Família: aspectos polêmicos, ob. cit., p. 87.
20 Em igual direção: “o sucesso na aplicação da teoria da aparência exige a existência de elementos de prova suficientes para levar 
à convicção de que as condições materiais do alimentante são, de fato, melhores do que aquelas por ele declaradas.” (TJ/SC, Ac. 1ª 
Câmara de Direito Civil, ApCív. 2014.087909-9 – comarca de São Bento do  Sul, rel. Des. Sebastião  César Evangelista, j. 9.7.15).
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demonstração da prática de situações cotidianas compatíveis com um alto padrão econômico, como, 
ilustrativamente, a frequência em estabelecimentos de alto custo (como restaurantes, boates...), uso de 
automóveis de luxo, a realização de viagens, a frequência de lugares badalados pelo público de alta renda, 
dentre outras.  

Nessa ordem de ideias, mesmo que o devedor argumente uma ausência, ou insuficiência, de 
recursos financeiros (às vezes, até mesmo, comprovada documentalmente), os sinais externos de riqueza 
(teoria da aparência) demonstrados pelo modo de viver, e por outros tantos aspectos de seu cotidiano, servem 
para tomar como referência a sua capacidade contributiva e fixar o percentual cabível da pensão alimentícia.21

A outro giro, igualmente valiosa é a possibilidade de aplicação da teoria da desconsideração 
da personalidade jurídica, de origem inglesa, onde se denominou disregard theory. Vocacionada, desde 
os seus primórdios, na Câmara dos Lordes inglesa, a impedir o abuso da personalidade jurídica de uma 
empresa, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, está parametrizada pelos 
elementos contemplados no art. 50 da Lei Civil.22 

É que não se pode negar a possibilidade de uso do véu protetivo da empresa para prejudicar 
ou embaraçar a fixação de verba alimentícia em desfavor de um empresário, ou administrador de empresa, 
prejudicando, direta ou indiretamente, os interesses do seu credor alimentício. Afinal de contas, infelizmente, 
um estranho e perverso sentimento vingativo aflora nas pessoas, fazendo com que sejam utilizadas as 
pessoas jurídicas para dar espaço a fraudes pelas quais se intenta prejudicar, até mesmo, o filho que cobra 
pensão alimentícia. Bem por isso, a disregard theory tem cabimento no âmbito das ações alimentícias como 
um elemento neutralizador das fraudes e abusos executados sob o véu protetivo da pessoa jurídica. 

Sobre o tema, anota Rolf Madaleno que, no âmbito dos alimentos “a penetração do véu societário 
torna-se uma poderosa arma a favor da parte mais débil do relacionamento afetivo e que, usualmente, se 
torna vítima da fraude ou do abuso societário”, permitindo-se verdadeira “oxigenação do direito societário”,23 
responsabilizando-se quem dele se utiliza com torpeza. Nessa ordem de ideias, a desconsideração é mecanismo 
efetivo de combate a fraudes e abusos com a pessoa jurídica, retirando o véu societário, quando resultam 
evidentes condutas praticadas pela empresa para, concretamente, prejudicar ao credor de alimentos. É o caso de 
devedores de alimentos que exercem atividade empresarial e que se valem de “laranjas” (ou “testas de ferro”), 
sequer figurando no contrato social ou, noutros casos, titularizando cotas sociais iníquas. Bastaria imaginar 
a hipótese do empresário que transfere para terceiros (a nova esposa, a mãe, o irmão...) as suas cotas sociais 
e passa a travar relação meramente empregatícia com a pessoa jurídica, curiosamente assalariado com renda 
extremamente baixa. Noutro quadrante, não é incomum encontrar sócios ocultos que detêm significativos 
poderes de gestão da empresa, conferidos por procurações, em situação verdadeiramente acintosa. Em casos 
tais, a força da teoria da desconsideração procura garantir uma justa fixação ou efetivação dos alimentos.24 

21 Nessa esteira, confira-se FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias, ob. cit., p. 
740 e  seguintes. 
22 Art. 50, Código  Civil: “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá
-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores 
ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.”
23 MADALENO, Rolf. A disregard e a sua efetivação no juízo de família, ob. cit., p. 55.
24 A referência é pinçada de FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias, ob. cit., p. 
745 e seguintes, para onde se remete o leitor para verticalização.
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Bem por isso, nas palavras certeiras de Bertoldo Mateus de Oliveira Filho, “a aplicação 
da disregard doctrine nas lides alimentares é justamente o caminho eficaz para afugentar inúmeras farsas, 
nas quais o devedor oculta a sua verdadeira capacidade econômica em empresas e sociedades, aparentando 
externamente uma condição incompatível com o nível de vida [...] Com frequência, aquele obrigado à 
prestação alimentícia, embora sócio de pujante empresa, informa rendimentos diminutos, representados por 
retiradas por labore irrisórias. A desconsideração da pessoa jurídica tem, na hipótese, a chance de refrear 
abusos incondizentes com a dignidade da Justiça, permitindo um julgamento equilibrado e capaz de atender 
às legítimas pretensões da parte necessitada”.25 

Obtempere-se, de todo modo, que a aplicação da disregard doctrine na esfera dos alimentos 
está submetida aos requisitos exigidos pelo art. 50 do Codex, quais sejam, a existência de um ato irregular 
(abusivo) caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, a requerimento da parte 
interessada ou do Ministério Público, enquanto fiscal da ordem jurídica (custos juris).

Completando a trilogia de medidas processuais tendentes ao reconhecimento de instrumentos 
para a superação das dificuldades do credor alimentício de apresentar a situação do alimentante, a fim de 
suportar a fixação da pensão  em percentuais  mais elevados exsurge a teoria da distribuição dinâmica da 
carga probatória no processo civil. 

A simples – e ainda que perfunctória – leitura do art. 373 do Código Instrumental, revela que 
é distribuído o ônus de prova em conformidade com as alegações formuladas pelas partes. É a chamada 
distribuição estática do ônus de prova.26 Nas ações alimentícias, no entanto, a sua aplicação pode inviabilizar o 
direito do credor por conta das inúmeras dificuldades em provar o fato constitutivo do seu direito (a capacidade 
contributiva do devedor). Com o propósito de superar essa dificuldade, com esteio no direito constitucional 
à prestação jurisdicional célere e eficaz, o Código de Processo Civil de 2015 admitiu a aplicação da chamada 
teoria da carga probatória dinâmica. Em sendo assim, de acordo com a tese, prevista no §3º do art. 373 do 
Código de Ritos, casuisticamente, pode o juiz determinar o ônus probatório de determinados fatos à parte que 
tem melhores condições de produzi-la, mesmo que o ônus probatório não seja seu.27 

Seguramente, a intenção dessa inversão judicial é obter provas mais efetivas e, bem por isso, tem 
de anteceder ao provimento final do processo e um palco iluminado para a sua aplicação é, sem hesitações, 
as ações alimentícias.28 Em tais demandas não se pode deixar de constatar um forte caráter dinâmico (não 
estático) na produção probatória, uma vez que se destina à manutenção (subsistência) digna do credor, 
submetendo-se aos movimentos sociais e valorativos que lhe imporão constante evolução e mutação. Em 
sendo assim, durante a produção de provas, anteriormente à prolação da sentença, deve o magistrado, ex 
officio ou a requerimento do interessado ou do Promotor de Justiça, distribuir o ônus de provas certos fatos, 
como a capacidade financeira, a quem possui melhores condições de realizar aquela prova. 

25 OLIVEIRA FILHO, Bertoldo Mateus. Alimentos e investigação de paternidade, ob. cit., p. 178.
26 Art. 373, Código de Processo Civil: “o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao 
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
27 Art. 373, §1º, Código  de Processo Civil: “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova 
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em 
que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
28 Sobre a aplicação da teoria da  carga dinâmica probatória nas ações  de família, como um todo, consulte-se Cristiano Chaves 
de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias, ob. cit., p. 79 e seguintes.
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Atente-se para um detalhe: não se trata de inversão do ônus da prova, mas de uma atribuição do 
peso probatório a quem tem melhor condição de fazê-lo, garantindo tratamento igualitário das partes. Essa 
alteração do ônus da prova é, na hipótese, ope judicis, por ato judicial, de ofício ou a requerimento, e não 
ope legis. Assim, cumpre ao juiz determinar o encargo probatório, variando a carga consoante se mostre 
a atividade probatória mais fácil, mais acessível, mormente por se encontrar, aquele a quem se onera, no 
controle dos meios probatórios, como explica José Carlos Teixeira Giorgis.29 

4 O PARAÍSO: A POSSIBILIDADE DE USO DE PROVA ELETRÔNICA, INCLUSIVE RE-
DES SOCIAIS, NAS AÇÕES ALIMENTÍCIAS (A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA PRESU-
MIDA PELA OSTENTAÇÃO EXIBIDA EM GRUPOS)

“À glória de quem tudo, aos seus acenos, move, o mundo penetra e resplandece, em umas partes 
mais em outras menos. 

No céu onde sua luz mais aparece, portentos vi que referir, tornando, não sabe ou pode quem à terra desce; 

Pois, ao excelso desejo se acercando, a mente humana se aprofunda tanto que a memória se esvai, 
lembrar tentando. 

Os tesouros, porém, do reino santo, que arrecadar-me pôde o entendimento, serão matéria agora 
de meu canto.”

(ALIGHIERI, Dante. Divina comédia, Paraíso, Canto I)

É certo e incontroverso o alvissareiro panorama decorrente da admissão das teorias da 
aparência, da desconsideração da personalidade jurídica e da distribuição dinâmica da carga probatória nas 
ações de alimentos. Viabilizou-se a fixação de pensões alimentícias a partir da presunção da capacidade de 
pagamento, em casos nos quais teria o credor enorme dificuldade, pelas regras processuais comuns – que, 
ordinariamente, dele exigiam uma comprovação (verdadeiramente infernal e diabólica) da possibilidade 
financeira do devedor.

Todavia, como propõe o adágio popular, a vida imita a arte e o Direito imita a vida... 
Assim, a sofisticação de condutas empresariais, a derrubada das fronteiras também na esfera jurídica e 
o reconhecimento de novas possibilidades concretas de exercício da empresarialidade renovam o desafio 
e passam a exigir novos esforços hermenêuticos para soluções efetivas dos problemas decorrentes do 
arbitramento de pensão alimentícia. 

Nos tempos que correm, marcados pela efemeridade e pela liquidez também das relações 
familiares e afetivas, conforme a fina percepção de Zygmunt Bauman,30 a formação de pessoas jurídicas é 
facilitada pela necessidade premente de incrementar atividades econômicas e gerar riqueza. Naturalmente, 
essa liquidez das relações sociais, empresariais e familiares traz consigo, a reboque, uma maior potencialidade 

29 GIORGIS, José Carlos Teixeira. “A prova dinâmica no Direito de Família”, ob. cit., p. 25. 
30 É o fenômeno diagnosticado pelo filósofo polonês, radicado na Grã-Bretanha, Zygmunt Bauman, como a sociedade 
líquida: “vivemos tempos líquidos, onde nada é para durar”.  A modernidade líquida é “um mundo repleto de sinais confusos, 
propenso a mudar com rapidez e de forma imprevisível” em que vivemos, traz consigo uma misteriosa fragilidade dos laços 
humana”, BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos, ob. cit., p. 8.
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fraudatória e abusiva, na medida em que, além de disponibilizar um maior volume de possibilidades lesivas, 
há um esgarçamento dos vínculos familiares, sendo corriqueiro  detectar uma ausência de sentimentos de 
pais que prejudicam, diretamente, o processo de criação de seus filhos.

Ao mesmo tempo em que se vislumbra uma maior liquidez das relações sociais não se pode 
olvidar uma redefinição das latitudes e longitudes das fronteiras entre o público e o privado. Efetivamente, há 
de se perceber que muitos aspectos que, outrora, estavam situados no âmbito íntimo, privado, são expostos, 
atualmente, em redes sociais, como forma de elevação comunitária. Ostentações de bens e demonstrações 
de felicidade são, atualmente, mecanismos de inclusão social, como se a falta de compartilhamento social 
impedisse alcançar a felicidade.

Em provocativa e pioneira obra, de 1974, o norte-americano Richard Senett lança luzes acerca 
da existência de vidas públicas esvaziadas, lacônicas.  Em uma instigante prospecção, chega, então, a provocar: 
“por que será que é mais fácil fazer arte do que ver arte – paradoxo que só pode implicar rebaixamento de 
qualidade?” Pois bem, a resposta vaticinada aponta que “no mundo do ‘eu me amo’, do narcisismo desvairado, 
a privatização da existência assumiu proporções tais que o eu constantemente invade o já tão depauperado 
espaço do outro. Ser outro hoje em dia é duro, nesse bulevar de vitrines do ego”.31

Não mais existem espetáculos particulares, no recôndito da intimidade das pessoas. A 
publicidade é a marca registrada de uma sociedade que não se satisfaz em viver, nutrindo a necessidade de 
exibir comportamentos como indicativo de felicidade.

Nesse cenário, maximizam-se, a toda evidência, as possibilidades de uma dissonância entre a 
capacidade econômica real e a virtual dos devedores. É frequente detectar situações nas quais devedores, 
conquanto não tenham renda própria ou mesmo vinculação laborativa, mantém reiteradas publicações no 
ambiente virtual, expressando uma vida desejável, marcada pela felicidade permanente, por imagens de 
viagens espetaculares pelo mundo, pelo uso de objetos de consumo e de desejo, enfim, uma vida invejável 
socialmente. Contudo, no curso de demandas alimentícias, essas mesmas pessoas repetem o lamento de 
serem desafortunados pela vida, sem qualquer condição econômica de prestar alimentos compatíveis.

É aqui que se verifica a relevância da utilização processual das postagens e publicações em 
redes sociais, e demais plataformas de comunicação social, como meios demonstrativos da capacidade 
contributiva do devedor, permitindo que o quantum alimentício seja correspondente à condição publicizada. 
Afinal de contas, tanta publicidade pessoal de conforto, ostentação e luxo traz consigo uma presunção de 
uma capacidade financeira demonstrada. 

Talvez seja uma  variação contemporânea para um velho ditado popular que já apregoava “diz-
me com quem andas e te direi quem és”.

Tecnicamente, trata-se de uma variação segura das teorias da aparência, da desconsideração da 
personalidade jurídica e da distribuição dinâmica da carga probatória, adaptando as necessidades efetivas 
de prova às tecnologias digitais que marcam as relações sociais contemporâneas. Substancialmente, a ideia 
que subjaz é de que se o devedor de alimentos ostenta riqueza e luxo deve assegurar, primeiramente, 
condições dignas de subsistência ao credor – que, não se olvide, no mais das vezes, é o seu filho, ainda 
criança ou adolescente.

31 SENETT, Richard. O declínio do homem público, passim.
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Até porque a vida exteriorizada nas redes sociais (instagram, facebook, whatsApp, twitter, 
Skype...) é, por presunção, pertencente ao seu titular.

Exatamente por isso, o uso das postagens e publicações em redes sociais é o mecanismo 
processual para que se permita ao credor de alimentos alcançar o paraíso de sua pretensão processual,32 
que é o arbitramento de uma pensão alimentícia em valores harmônicos com as suas necessidades concretas 
e com a efetiva possibilidade financeira do devedor, sem subterfúgios e sem filigranas jurídicas. 

Os nossos tribunais, inclusive, já contam com inúmeros precedentes, reconhecendo a 
possibilidade de utilização de postagens  em redes sociais como meio de demonstração da capacidade 
contributiva do devedor de alimentos, idôneo para a fixação de um quantum compatível, proporcional, às 
vantagens publicizadas pelo interessado,33 a partir de postagens de determinado modo de vida,34 viagens de 
lazer,35 frequência  em restaurantes e estabelecimentos requintados, propriedade de bens e de empresas,36 
festas comemorativas etc.37 

Em verdade, o que se impõe é adaptar o sistema probatório para admitir como meio de prova as 
postagens e publicações em redes sociais, uma vez que evidenciam um modo de viver e hábitos de consumo 
indicativos da capacidade contributiva do devedor. Até mesmo porque o próprio Código de Processo Civil 
de 2015, expressamente, nos arts. 439 a 441, admite a utilização de prova eletrônica, abrindo espaço para a 
juridicidade dos documentos oriundos de prints de redes sociais.38 

Por óbvio, seria possível, de todo modo, obtemperar a situação publicizada em redes sociais 
pelo devedor, prospectando se as postagens/publicações, de fato, corresponderiam à vida real do devedor 
ou, diferentemente, não passariam de falsidades ideológicas (fakes, usando uma expressão atual). 

Pois bem, mesmo se comprovando, posteriormente, que as postagens/publicações do devedor 

32 Para verticalização no estudo do tema, consinta-se remeter a FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de 
Direito Civil: Famílias, ob. cit., vol. 6, p. 40. 
33 “Comprovação de que o alimentante diminuiu seu patrimônio, mas ainda tem recursos, especialmente pelo saldo bancário e por ostentar 
imagem de bon vivant nas redes sociais – Venda de propriedade do alimentante declarada ineficaz em execução de alimentos que infirma a 
dilapidação total do seu patrimônio – Pagamento de pensão de nova filha em valor irrisório – Princípio da paternidade responsável –Neces-
sidades da alimentanda comprovadas – Genitora da alimentanda que aufere renda e por isso deve contribuir com o sustento da filha.” (TJ/SP, 
Ac. 8ª  Câmara de Direito Privado, ApCív. 1024785-03.2018.8.26.0576, rel. Des. Alexandre Coelho, j. 24.2.21).
34 “(...) 2 Indicativos resultantes da análise do modo de vida do devedor de alimentos, inclusive aqueles aferíveis a 
partir de publicações nas redes sociais, podem e devem ser avaliados como uma forma de apurar a real capacidade para 
honrar a obrigação alimentar.” (TJ/SC, Ac. 5ª Câmara de Direito Civil, ApCív. 0312840-31.2017.8.24.0033 – comarca  
de Itajaí,  rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 12.11.19).  
35 “Sopesadas as necessidades do menor e as possibilidades do agravado, que além de proprietário de empresa, possui veículos 
e demonstra atividades de lazer em viagens, nas redes sociais, razoável redimensionar os alimentos.” (TJ/RS, Ac. 7ª Câm. Cív., 
AgInstr. 70080540867 – comarca de Eldorado  do Sul, rel. Des. Liselena Schifino Robles Ribeiro, j. 24.4.19).
36 “(...) Agravado que demonstra sinais exteriores de riqueza condizentes com a fixação de um salário mínimo para o dever alimen-
tar. Afinal de contas, em redes sociais ele mesmo intitula-se sócio-proprietário de imobiliária, além de ser proprietário de dois veícu-
los automotores”. (TJ/RS, Ac. 8ª Câm. Cív, AgInstr. 70069062396 – comarca de Gravataí, rel. Des. Ivan Leomar Bruxel, j. 8.9.16). 
37 “(...) O apelante não demonstrou a alegada impossibilidade de arcar com o pagamento dos alimentos no valor fixado. O ape-
lante apresenta nas páginas sociais uma vida não condizente com a alegação de hipossuficiência financeira, ostenta em postagens 
de festas nas redes sociais padrão de vida elevado, o que implica afirmar os sinais exteriores de riqueza que permitem identificar 
gozar o apelante de patamar financeiro superior ao alegado.” (TJ/DFT, Ac. 1ª T.Cív., ApCív. 00036316420168070019, rel. Des. 
Hector Valverde, j. 10.4.19, PJe 16.4.19).
38 Art. 441, Código de Processo Civil: “serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e conservados com a observân-
cia da legislação específica.”
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não correspondiam à verdade, ainda assim justifica-se a sua condenação em conformidade com o padrão 
ostentado. Isso porque, conforme já enunciava a famosa frase de Saint-Exupéry, no seu clássico O pequeno 
príncipe, “tu és eternamente responsável pelo que cativas”.39 

Assim sendo, se o devedor cria uma figura pública de sucesso, de alto nível financeiro, há de 
responder pelo padrão social apresentado, afinal deve assumir as expectativas criadas. Não seria razoável 
permitir-lhe despertar expectativas em terceiros, inclusive no credor alimentício, de um nível econômico 
que não é verdadeiro.40 Por isso, mesmo nesse caso, parece-me razoável a condenação em harmonia com 
a condição econômica ostentada.

5 NOTAS CONCLUSIVAS: A PROVA ELETRÔNICA NAS AÇÕES DE ALIMENTOS COMO  
MECANISMO DE INCLUSÃO JURÍDICA E EDUCAÇÃO DIGITAL

A tecnologia digital é, sem medo de errar, uma ferramenta de inovação de categorias sociais e 
não poderia ser diferente em relação às famílias. Com a influência dos meios eletrônicos, exsurgem novos 
formatos e novas possibilidades para as famílias.

O mais relevante é que o sistema jurídico seja idôneo e efetivo para oferecer a adequada tutela 
jurídica para as situações decorrentes da tecnologia  digital, afinal  de contas, como propõe Conrado 
Paulino da Rosa, é preciso “seguindo a tendência do pluralismo das entidades familiares, pensar em novas 
formas de afetividade ou, até mesmo, novas modalidades de família a partir dos modelos já construídos 
e admitidos”.41 Nessa ambiência, impõe-se adaptar os instrumentos jurídicos à tecnologia digital42 e, por 

39 No original francês, a frase é “tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé”, correspondendo à frase dita pela 
raposa para o Pequeno Príncipe, no capítulo XXI. Sem dúvidas, é o trecho mais conhecido da famosa obra, marcando a explicação  da 
raposa sobre o que significa “cativar”: “tu não és para mim senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho 
necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. 
Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo. E eu serei para ti única no mundo...”
40 Uma notícia veiculada na internet informa que uma decisão do Juiz de Direito Luiz Antônio Afonso Júnior, da 1ª Vara Cível 
de Ipameri(GO), determinou a suspensão da CNH, a apreensão do passaporte, e o bloqueio de todos os cartões de crédito de 
devedor até que ele pague integralmente uma dívida. A decisão se baseou em publicações no Facebook e Instagram, nas quais 
o devedor revelava uma vida de luxo e ostentação, com viagens rotineiras a cidades turísticas nacionais e internacionais. O ma-
gistrado chegou a destacar que o valor gasto pelo devedor para viajar ao exterior seria suficiente para quitar a dívida: “como é 
possível uma pessoa fazer diversas viagens internacionais todo ano e, mesmo assim, não ter numerário em conta bancária e não 
ter bens registrados em seu nome, sequer um único veículo? O padrão de vida evidenciado para a sociedade revela a ocultação 
de bens do devedor.”
41 ROSA, Conrado Paulino da. Ifamily: um novo conceito de família?, ob. cit., p. 101.
42 Em interessante precedente, o Superior Tribunal de Justiça admitiu a validade de um testamento assinado digitalmente, com o 
uso de instrumentos digitais: “(...) 6- Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se 
individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, pelos seus tokens, chaves, logins e senhas, ID’s, certificações digitais, 
reconhecimentos faciais, digitais e oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida captados a partir 
da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até 
mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, 
devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante. 7- A 
regra segundo a qual a assinatura de próprio punho é requisito  de validade do testamento particular, pois, traz consigo a presunção 
de que aquela é a real vontade do testador, tratando-se, todavia, de uma presunção juris tantum, admitindo-se, ainda que excepcio-
nalmente, a prova de que, se porventura ausente a assinatura nos moldes exigidos pela lei, ainda assim era aquela a real vontade do 
testador.” (STJ, Ac. 2ª Seção, REsp 1.633.254/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.3.20, DJe 18.3.20).
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conseguinte, também adequar a histórica compreensão formal e solene da produção de prova no processo 
civil para vocacioná-la a uma função dialética e construtiva, servindo como meio de demonstração de 
situações concretas idôneas à produção de efeitos. 

Enfim, um novo processo para os novos modelos e possibilidades de famílias,43 para assegurar 
uma visão instrumental do processo e efetiva do sistema jurídico, sem que o credor de alimentos tenha de 
vivenciar um inferno na produção de provas.  

E que, por conta da presunção de pertencimento à vida de seus titulares, as postagens em redes 
sociais sirvam como meio de prova da condição econômica do devedor, utilizada como demonstração da 
possibilidade de pagamento de uma pensão ao credor proporcional à condição demonstrada, viabilizando 
que um filho tenha um padrão de vida consentâneo com o seu genitor.

É dizer: afirmar a existência de uma presunção de capacidade contributiva do devedor por conta 
de suas postagens e publicações é afirmar a inclusão jurídica do credor,  evitando que os seus interesses 
sejam relegados, por filigranas relativas a uma distribuição estática do ônus probatório.

Talvez assim, reconhecida essa presunção de capacidade contributiva  decorrente de publicações/
postagens em redes sociais, seja iniciado um processo de educação digital, construindo responsabilidades 
pelas publicações e postagens em redes sociais, conferindo  mais substância a vidas que se mostram líquidas 
e efêmeras, mais preocupadas  com o ter do que com o ser.

A hora de atentar para tanto é agora, evitando a situação pela qual se descobriu José após uma 
vida efêmera, constatada pela poesia imortal de Carlos Drummond de Andrade: “e agora, José? A festa 
acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, 
que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem 
discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode, a noite esfriou, o dia 
não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou e tudo fugiu e tudo mofou, e 
agora, José? E agora, José? (...) Com a chave na mão quer abrir a porta, não existe porta; quer morrer 
no mar, mas o mar secou; quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você 
gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse... Mas você 
não morre, você é duro, José! Sozinho no escuro qual bicho-do-mato, sem teogonia, sem parede nua para 
se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José! José, para onde?”44 
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RESPONSABILIDADE CIVIL PELA 
DESISTÊNCIA NA ADOÇÃO

 Pablo Stolze Gagliano1

 Fernanda Carvalho Leão Barretto2

““Via-se metade ao espelho porque se via sem mais ninguém, carregado de ausências e de silên-
cios como os precipícios ou poços fundos. Para dentro do homem era um sem fim, e pouco ou 

nada do que continha lhe servia de felicidade”

( O filho de Mil Homens, Valter Hugo Mãe)

1 INTRODUÇÃO

No final do mês de maio de 2020, sites de notícias e redes sociais revelaram ao mundo o caso 
do pequeno Huxley, um menino de origem chinesa que passou por um processo de adoção internacional 
que o tornou, em 2017, aos quase dois anos de idade, filho do casal de americanos Myka Stauffer e James 
de Columbus, pais biológicos de outras quatro crianças. 

Myka, uma influenciadora digital com mais de setecentos mil inscritos em seu canal na 
plataforma YouTube, documentou boa parte da rotina e das etapas do processo de adoção em 27 vídeos e, 
segundo divulgado por alguns veículos de imprensa, teria tido um crescimento exponencial no seu número 
de seguidores em virtude dessa divulgação.3

Ocorre que o casal, quase três anos após a adoção de Huxley, comunicou ao público haver 
decidido pela “devolução” do filho, em função de não terem conseguido administrar as necessidades 
especiais decorrentes do diagnóstico de autismo do garotinho.

A revelação chocou internautas do mundo inteiro, e trouxe a lume uma cruel realidade que não 
é desconhecida dos nossos pretórios, mas cujo debate ainda é incipiente em solo pátrio: a da “devolução” 

1 Juiz de Direito. Mestre em Direito Civil pela PUC-SP. Membro da Academia Brasileira de Direito Civil, do Instituto Brasileiro 
de Direito Contratual e da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Professor da Universidade Federal da Bahia. Co-autor do 
Manual de Direito Civil e do Novo Curso de Direito Civil (Ed. Saraiva). 
2 Advogada. Mestre em Família na Sociedade Contemporânea pela UCSAL. Professora da UNIFACS- Universidade Salvador e de 
diversos cursos de pós-graduação. Conselheira da OAB/BA.  Vice-presidente do IBDFAM/BA.
3 https://istoe.com.br/policia-investiga-caso-de-youtuber-que-devolveu-filho-tres-anos-apos-a-adocao/
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de crianças e adolescentes por seus pais adotivos.  

O termo “devolução”, usado frequentemente para traduzir a desistência da adoção, parece muito 
mais vocacionado a bens, uma vez que seres humanos, dotados de inseparável dignidade, não se sujeitam a um 
trato que os objetifique, como se fossem coisas defeituosas que frustraram as expectativas do “adquirente” . 

Justo por isso, o uso do termo é repleto do significado da dureza que envolve as situações de 
desistência na adoção, com o retorno a abrigos de pessoas que já estavam acolhidas em seios familiares.

Tudo se torna ainda mais triste se lembrarmos o potencial que essa desistência possui para 
acarretar uma nova sensação de rejeição naquele que somente foi adotado em razão já haver sido rejeitado, 
antes, pela família biológica que lhe deu origem.

Segundo dados divulgados pela BBC News, decorrentes de uma pesquisa feita entre onze 
Estados da federação, num lapso de cerca de cinco anos, foram registrados 172 casos de “devolução” de 
crianças e adolescentes candidatos à adoção4, sendo que alguns desses candidatos experimentaram mais de 
uma situação de desistência no seu calvário em busca de uma família substituta.  

Ao lado disso, é cada vez mais frequente a divulgação de decisões que versam sobre a 
possibilidade de compensação de eventuais danos decorrentes desse fenômeno.5

Nesse delicado contexto, surgem questionamentos que serão enfrentados aqui de forma bastante 
objetiva.

No transcurso do processo de adoção, a desistência dos pais adotantes, se já estiverem 
convivendo com as crianças ou adolescentes, pode atrair a incidência das regras de responsabilidade civil?

Depois de concluído o processo de adoção, haveria hipótese de desfazimento dela e, se houver, 
essa desistência geraria dever de indenizar?

2 DIÁLOGO ENTRE O DIREITO DAS FAMÍLIAS E A RESPONSABILIDADE CIVIL

Importante pontuar que nos parece superada a discussão sobre a possibilidade de se aplicar aos 
danos causados no âmbito de relações familiares as regras da responsabilidade civil. 

Ainda que o Direito das Famílias da pós-modernidade, repersonalizado e revolucionado pelos 
influxos da Constituição Federal de 88, tenha um dos seus pilares na intervenção mínima do Estado na seara 
das suas relações6, isso não significa que a família é um lócus imune às regras da responsabilidade civil. 

4 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40464738
5 https://www.conjur.com.br/2020-mar-08/casal-pagar-indenizacao-desistir-adocao
6 Nesse sentido, vale a pena conferir Rodrigo da Cunha Pereira, segundo o qual “a família contemporânea não admite mais a 
ingerência do Estado, sobretudo no que se refere à intimidade de seus membros. Conforme salienta Luiz Edson Fachin, está-se 
diante de um notório processo de privatização das relações, com propagação da interferência mínima do Estado no âmbito das 
relações privadas, notadamente nas relações de família”. (PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios Fundamentais Norteadores 
do Direito de Família. São Paulo: Del Rey, 2005, p. 156).
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Não à toa, é ampla (e por vezes polêmica) a casuística em que o Estado-juiz tem sido chamado 
a decidir sobre a reparabilidade de danos causados no âmbito da convivência familiar, a exemplo das 
demandas indenizatórias pelo descumprimento dos deveres conjugais (sobretudo o de fidelidade), pelo 
rompimento de relações amorosas (como o noivado) e pelo abandono afetivo de filho. 

Analisando a questão a partir do prisma dos pressupostos da responsabilidade civil na interface 
com as relações de família, entendemos que, se demonstrada a existência (a) de conduta antijurídica de um 
membro da família contra outro, (b) do dano indenizável, (c) do nexo de causalidade e, em regra, (d) da 
culpa, presentes estarão os elementos centrais do nascimento do dever de indenizar. 

Todavia, soa fundamental rememorarmos que há, em nosso ordenamento, danos indenizáveis 
que excepcionalmente derivam de condutas lícitas7, bem como inúmeras hipóteses enquadradas como de 
responsabilidade objetiva, ou seja, que prescindem da investigação de culpa para que haja o reconhecimento 
do dever de indenizar (CC, art. 927), com destaque para o abuso de direito previsto no art. 187 do Código Civil.

Quanto ao art. 187 do CC, escreve, com propriedade, FLÁVIO TARTUCE: “pontue-se que 
prevalece o entendimento segundo o qual a responsabilidade decorrente do abuso de direito é objetiva, 
independentemente de culpa. A propósito da correta conclusão a respeito do abuso de direito, vejamos o 
Enunciado n. 37, da I Jornada de Direito Civil, de 2004: ‘a responsabilidade civil decorrente do abuso de 
direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico’ ”.8

Após essas necessárias considerações, façamos agora a específica análise do tema proposto.

3 RESPONSABILIDADE CIVIL POR DESISTÊNCIA NA ADOÇÃO

Para que possamos analisar com solidez o cabimento da reparação por dano derivado da 
desistência no âmbito da adoção, necessário se faz sedimentar a nossa avaliação em três etapas9: 

desistência ocorrida durante o estágio de convivência em sentido estrito; 

desistência no âmbito da guarda provisória para fim de adoção;

desistência depois do trânsito em julgado da sentença de adoção. 

Vamos a elas.

7 A exemplo do dano provocado por aquele que age sob estado de necessidade ou em legítima defesa nos termos dos artigos 929 
e 930, CC.
8 TARTUCE, Flávio. Manual de Responsabilidade Civil - volume único. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 79-80.
9 Essas conclusões basearam-se em aula proferida pelo coautor Pablo Stolze Gagliano, por videoconferência, no dia 17 de 
julho de 2020, a convite da ilustre Promotora de Justiça Márcia Rabelo, coordenadora do Caoca do Ministério Público do 
Estado da Bahia.
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3.1 DESISTÊNCIA OCORRIDA DURANTE O ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA EM SENTIDO 
ESTRITO

O art. 46 do ECA dispõe que:

“A adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente, pelo prazo 
máximo de 90 (noventa) dias, observadas a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades 
do caso”.

O instituto tem por objetivo propiciar um início de convivência10 entre os candidatos previamente 
habilitados no Cadastro Nacional de Adoção. Vale observar que o procedimento de habilitação deveria durar 
no máximo 120 dias (ECA, art. 197-F), mas, como informa Maria Berenice Dias, demora, geralmente, de 
um a dois anos11.

Cumpre notar, analisando os parágrafos do referido art. 46, que é possível a dispensa do estágio 
de convivência, se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante por tempo que o magistrado 
considere suficiente para avaliar a conveniência da constituição do vínculo (ECA, art. 46, §1º).  

O legislador adverte, contudo, que a simples guarda de fato não autoriza, de per si, a dispensa 
da realização do estágio de convivência (ECA, art. 46, §2º).

O prazo máximo de 90 dias é passível de prorrogação por até igual período, e quando os 
adotantes forem residentes no estrangeiro, será de no mínimo 30 e no máximo 45 dias, prorrogável apenas 
uma vez (ECA, art. 46, §2º-A e §3º).  

Como essa fase tem por característica ser uma espécie de teste12 acerca da viabilidade da adoção, 
concluímos que, regra geral, a desistência em prosseguir com o processo de adoção nessa etapa é legítima 
e não autoriza a reparação civil. 

Note-se que aqui estamos tratando do estágio de convivência no sentido estrito, descolado da 
guarda provisória dos adotandos. 

Não desconsideramos, contudo, que possa haver intenso sofrimento psíquico para a criança ou 
o adolescente se, por exemplo, o estágio de convivência se estender por  tempo significativo, se ocorrer  
majoritariamente fora dos limites do abrigo ou se o laço entre as partes se desenvolver  com aparência de 
firmeza, por meio de atitudes capazes de criar no candidato a filho a sólida expectativa de que seria adotado. 

Nesse horizonte, excepcionalmente e a depender das peculiares características do caso con-

10 Segundo diálogo virtual que mantivemos com Silvana Du Monte, uma das maiores especialistas do país em matéria de ado-
ção, presidente da Comissão do IBDFAM destinada ao tema, essa é a fase do “cortejo” entre os candidatos a pais e filhos, que se 
dá, comumente, no próprio abrigo, acompanhado pela equipe técnica e com saídas aos finais de semana. 
11 DIAS, Maria Berenice. O Perverso Sistema da Adoção in PEREIRA, Rodrigo da Cunha, DIAS, Maria Berenice (Coord.) Fa-
milia e Sucessões. Polêmicas, tendências e inovações. Editora IBDFAM, 2018,  p. 114.
12 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito das Famílias  Editora Forense, 2020, p. 449.
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creto13, as rupturas absolutamente imotivadas e contraditórias ao comportamento demonstrado ao longo do 
estágio podem vir a ser fontes de reparação civil14. 

Em alguns Estados da federação há a previsão de salutares medidas voltadas para amenizar as 
consequências dos traumas decorrentes do insucesso do estágio de convivência, como se dá com o Juizado 
da Infância e da Juventude de Porto Velho (RO), que celebra acordo com candidatos a pais, desistentes na 
fase do estágio de convivência, para que subsidiem um ano de psicoterapia para as crianças “devolvidas”15. 

Em síntese, o exercício do direito potestativo de desistir da adoção dentro do estágio de 
convivência não autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil dos desistentes, ressalvadas as 
situações excepcionais que destacamos.

3.2 DESISTÊNCIA NO ÂMBITO DA GUARDA PROVISÓRIA PARA FIM DE ADOÇÃO

A guarda provisória é a etapa que usualmente sucede os estágios de convivência concluídos 
com êxito, apesar de haver hipóteses de concessão que não passam pela necessidade de prévio estágio.

Uma vez sinalizado pela família adotante, ao Juízo da Infância e da Juventude, o seu interesse 
em concluir a adoção daquela criança ou adolescente, ser-lhe-á atribuída a guarda para fim de adoção. 

Essa guarda muitas vezes é sucessivamente renovada e já atribui aos adotantes amplos deveres 
parentais para com os adotandos. Quem milita com o instituto da adoção costuma dizer que a guarda provisória 
funda a relação paterno ou materno-filial, embora ainda não tenha havido a constituição formal do vínculo, que 
depende da sentença de adoção. 

Ademais, durante a guarda provisória, a convivência entre adotantes e adotados não ocorrerá 
mais no abrigo, e sim no lar dos adotantes. 

Por isso, a desistência da adoção, nesse contexto, se afigura muito mais complexa e dura do que 
o insucesso do estágio de convivência em sentido estrito, uma vez que rompe uma convivência sociofetiva 
consolidada, atraindo a incidência das regras de responsabilidade civil, para além da impossibilidade de nova 
habilitação no cadastro nacional.

Não se ignora que, enquanto não consumada, por sentença, a adoção, a possibilidade jurídica 
de desistência existe.

Mas é preciso notar que o seu exercício depois de um estágio prolongado de guarda provisória 
- que, por vezes, dura anos e promove uma total inserção familiar do adotando no seio da família adotante 
- pode configurar abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

E note-se que, nesse mencionado dispositivo (art. 187, CC), consagrou-se uma “ilicitude obje-

13 Nesse sentido “ A devolução injustificada do menor/adolescente durante o estágio de convivência acarreta danos psíquicos 
que devem ser reparados(TJ-SC AI: 40255281420188240900 Joinvile 4025528-14.2018.8.24.0900, Rel: Marcus Túlio Sartorato, 
3 Camara de Direito Civil, j: 29/01/2019)
14 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito das Famílias  Editora Forense, 2020, pag. 450
15 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-40464738
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tiva”, vale dizer, que dispensa a demonstração do dolo ou da culpa para a sua configuração.

Aqui, não há como não invocar a bela máxima cunhada pelo francês Saint-Exupéry,  em “O 
Pequeno Príncipe”, clássico da literatura infanto-juvenil: “tu te tornas eternamente responsável por aquilo 
que cativas”. 

A guarda dos que pretendem adotar precisa ser exercida com plena consciência da grande res-
ponsabilidade que encerra.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“ A condenação por danos morais daqueles que desistiram do processo de adoção, que estava em fase 
de guarda, de forma abrupta e causando sérios prejuízos à criança, encontra guarida em nosso direito 
pátrio, precisamente nos art. 186 c/c arts. 187 e 927 do Código Civil. A previsão de revogação da 
guarda a qualquer tempo, art. 35 do ECA, é medida que visa precipuamente proteger e resguardar os 
interesses da criança, para livrá-la de eventuais maus tratos ou falta de adaptação com a família, por 
exemplo, mas não para proteger aqueles maiores e capazes que se propuserem à guarda e depois se 
arrependeram (TJMG -  Apelação Cível 1.0024.11.049157-8/002, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdo-
lim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2014, publicação da súmula em 
23/04/2014).

A partir da análise de todo esse panorama, é inexorável a extração da seguinte conclusão: a 
configuração do abuso do direito de desistir da adoção gera responsabilidade civil e esse abuso estará 
presente se a desistência se operar depois de constituído, pelo adotante, um vínculo robusto com o 
adotando, em virtude do prolongamento do período de guarda, ante o amálgama de afeto que passa 
a vincular os protagonistas da relação.

3.3 DESISTÊNCIA DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ADOÇÃO 

Uma vez transitada em julgado a sentença, a adoção se torna irrevogável (ECA, art. 39, § 1o).

Nas palavras de Rodrigo da Cunha Pereira, “não há nenhuma previsão legal de ‘desadoção’. 
Uma vez filho, adotado ou não, será para sempre, pois filhos e pais mesmo depois da morte permanecem 
vivos dentro da gente”.16

As palavras do grande jurista mineiro, e todas as reflexões que tecemos até aqui, já nos permi-
tem antever a resposta ao último problema que nos propusemos a enfrentar: e se os pais, depois de findo 
o processo de adoção, resolvem “devolver” seu filho (a), como aconteceu no dramático caso narrado na 
abertura deste texto?

A resposta é simples: inexiste, no ordenamento brasileiro, base jurídica para “devolução” 
de um filho após concretizada sua adoção. 

16 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito das Famílias  Editora Forense, 2020, p. 450
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Aliás, a filiação adotiva, diferentemente da biológica, é sempre planejada, programada e bus-
cada com a paciência que o burocrático processo de adoção exige, num contexto de longa expectativa dos 
envolvidos.

Há toda uma preparação para que uma pessoa ou um casal possa se habilitar a adotar, envol-
vendo a participação de uma equipe multidisciplinar, que existe para dar suporte  aos envolvidos e para que 
os candidatos a pais tenham ciência das variadas e densas dimensões que o processo de acolher - no coração 
e na vida - um filho exige. 

Também não se pode olvidar que o indivíduo adotado é alguém cuja trajetória costuma estar 
marcada por uma rejeição original, razão pela qual uma vulnerabilidade lhe é imanente e demanda especial 
proteção por parte do Estado.  

Impende perceber, ainda, que muitos dos casos de rejeição a filhos adotivos parte de um rosário 
de queixas sobre a dificuldade de trato com o filho, do seu comportamento  “indomável” ou da revelação de 
características ou problemas de saúde que “surpreendem negativamente” a família adotiva.

Com todas as vênias, esse tipo de argumento nos parece dos mais absurdos, pela simples razão 
de que a Constituição Federal não permite a diferenciação entre filhos em função da sua origem, e, ademais, 
filhos biológicos podem apresentar os mesmíssimos problemas ou questões, sem que se cogite de sua po-
tencial devolução.

E a quem se devolveria um filho biológico? 

Assim, entendemos que a “devolução fática” de filho já adotado caracteriza ilícito civil, ca-
paz de suscitar amplo dever de indenizar, e, potencialmente, também, um ilícito penal (abandono de 
incapaz, previsto no art. 133 do CP), sem prejuízo de se poder defender, para além da impossibilidade 
de nova habilitação no cadastro, a mantença da obrigação alimentar, uma vez que os adotantes não 
podem simplesmente renunciar ao poder familiar e às obrigações civis daí decorrentes.

Aliás, a apresentação, em juízo, de um pleito de desconstituição do vínculo de filiação adotiva 
pode ensejar o proferimento liminar de sentença de mérito, por improcedência liminar do pedido, à semel-
hança do que se dá com as hipóteses elencadas no art. 332 do CPC. Tratar-se-ia, nesse caso, de uma hipótese 
atípica de improcedência liminar do pedido.17

4 CONCLUSÕES E REFLEXÕES FINAIS

O drama da desistência na adoção é agudo e tem desafiado, cada vez mais, os nossos Tribunais. 

Partindo da premissa da possibilidade de entrelaçamento das esferas da responsabilidade civil e 
das relações familiares, investigamos o cabimento de indenização pelos danos derivados das “devoluções” 
de crianças e adolescentes em processo de adoção ou com a adoção já consumada. 

Trata-se de uma indenização que não apenas atende ao escopo compensatório, mas também se 

17 ” DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 1, 22ª ed. Salvador: JusPodivm, 2020, pp. 740/741.
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justifica em perspectiva pedagógica, à luz da função social da responsabilidade civil.  

Aliás, a dor, a angústia, o sofrimento derivados da “devolução de um filho” - como se merca-
doria fosse - acarretam, em nosso sentir, um dano moral que dispensa prova em juízo (“in re ipsa”).

Se a desistência ocorre dentro do estágio de convivência (ECA, art. 46) no sentido estrito, não 
se há que falar, em regra, em responsabilidade civil, eis que o direito potestativo de desistência é legítimo 
e não abusivo.

Se a desistência ocorre, contudo, após o estágio de convivência, durante período de guarda pro-
visória e antes da sentença transitada de adoção, pode se configurar o abuso do direito (de desistir), à luz do 
art. 187 do CC, daí emergindo a responsabilidade civil.

Após a sentença de adoção transitada em julgado, é juridicamente impossível a pretendida “de-
volução”, caracterizando, tal ato, se efetivado, no plano fático, ilícito civil (e, a depender do caso, também, 
ilícito penal, por abandono de incapaz - art. 133, CP).  Ressalte-se que o juiz, inclusive, pode proferir uma 
sentença de rejeição do pedido de devolução, sem sequer citar o réu (hipótese atípica de improcedência 
liminar do pedido - art. 332, CPC).

Adotar é lançar ao solo sementes de amor, mas esse ato precisa se dar no terreno da responsabi-
lidade e da consciência de que as relações paterno ou materno-filiais, quaisquer que sejam as suas origens, 
são repletas de arestas que demandam paciência, resiliência e afeto para serem aparadas. 
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AS DUAS FASES DA ANÁLISE DOS 
RECURSOS EXCEPCIONAIS PELO 

PRESIDENTE OU VICE-PRESIDENTE 
NO TRIBUNAL LOCAL: 

juízo de seguimento e juízo de admissibilidade

Pedro Miranda de Oliveira1

Luiza Silva Rodrigues2

RESUMO

A Lei 13.256/2016 provocou modificações sensíveis no CPC/2015, especialmente na seara dos 
recursos excepcionais. No que tange aos recursos especial e extraordinário, promoveu a reinserção do juízo 
bipartido na sistemática processual civil brasileira e o resgate da competência dos tribunais locais na análise 
prévia dos pressupostos de admissibilidade. Essas alterações exerceram notória influência sobre os poderes 
do presidente e do vice-presidente do tribunal local, com extrema relevância prática aos operadores do 
direito. O tema, de grande importância e poucas reflexões no âmbito doutrinário, inspirou o desenvolvimento 
deste artigo, com o intuito de propor uma análise crítica e sistematizada, que possa revelar o atual panorama 
da análise dos recursos excepcionais nos tribunais locais.

Palavras-chave: Código de Processo Civil – Tribunais locais – Recursos excepcionais – 
Poderes do presidente ou vice-presidente – Juízo de seguimento – Juízo de admissibilidade.
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LE DUE FASI DELL’ANALISI DEI RICORSI PER CASSAZIONI DEL PRESIDENTE 

O VICEPRESIDENTE NEL CORTE DI APPELLO: GIUDIZIO PRECEDENTE 

E GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ

RIASSUNTO

La Legge 13.256/2016 ha provocato significativi cambiamenti nel CPC/2015, soprattutto 
nell’ambito dei ricorsi per cassazioni. Per quanto riguarda dei ricorsi speciali e straordinari, ha reinserito 
il giudici bipartito nella sistematica processuale civile brasiliana e la competenza dei corti di appello nel 
previo esame dei requisiti di ammissibilità. Questi cambiamenti hanno avuto un’influenza notevole sui 
poteri del presidente e del vicepresidente di corte di appello, molto importante per gli operatori giuridichi. Il 
tema, di grande rilevanza e pochi riflessioni nell’ambito dottrinale, ha ispirato lo sviluppo di questo articolo, 
con l’intento di proporre un’analisi critica e sistematica, che possa svelare il panorama attuale dell’analisi 
dei ricorsi per cassazioni nei corti di appello.

Parole-chiavi: Codice di Procedura Civile – Corti di appello – Ricorsi per cassazioni – Poteri 
del presidente o vicepresidente – Giudizio precedente – Giudizio di ammissibilità.

1 INTRODUÇÃO 

Os poderes do presidente ou vice-presidente de tribunal local na análise dos recursos excepcionais 
constituem tema de grande relevância prática para o sistema processual civil brasileiro.

A Lei 13.256/2016 trouxe modificações sensíveis ao CPC/2015, especialmente na seara dos 
recursos excepcionais. No que tange aos recursos especial e extraordinário, promoveu a reinserção do 
juízo bipartido na sistemática processual civil brasileira e o resgate da competência dos tribunais locais na 
análise prévia dos pressupostos de admissibilidade. Essas alterações exerceram notória influência sobre os 
poderes do presidente e do vice-presidente do tribunal local, com extrema relevância prática aos operadores 
do direito. 

Nesses quatro anos de vigência do CPC/2015, muito se escreveu sobre questões processuais 
e muitas foram as decisões proferidas pelo Poder Judiciário sob a égide do novo diploma normativo. 
Entretanto, pouco se refletiu sobre o assunto, dando a impressão de se tratar de matéria de aparente 
irrelevância doutrinária, mas não o é.

Esse cenário estimulou a elaboração deste artigo, em que se propõe uma releitura do tema com 
o fito de proporcionar à comunidade jurídica um trabalho mais profundo e sistematizado, que possa revelar 
o atual panorama da análise dos recursos excepcionais nos tribunais locais.
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2 AS DUAS FASES DA ANÁLISE DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS PELO PRESIDENTE 
OU VICE-PRESIDENTE NO TRIBUNAL LOCAL: JUÍZO DE SEGUIMENTO E JUÍZO DE 
ADMISSIBILIDADE

O CPC/2015, em sua versão original, suprimira o juízo bipartido de admissibilidade dos 
recursos excepcionais e limitara-se a prever que, interposto o recurso, competiria ao tribunal a quo 
tão somente intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões e, após, remeter a insurgência 
ao respectivo Tribunal Superior. Logo, houvesse permanecido tal redação, não haveria que se falar 
em poderes do tribunal local na admissão de recursos excepcionais, tampouco existiria espaço à 
sua discussão.

Contudo, o advento da Lei 13.256/2016 alterou substancialmente a questão ao resgatar a 
competência dos tribunais de segunda instância à primeira análise dos pressupostos de admissibilidade dos 
recursos excepcionais. Porquanto a lei haja entrado em vigor na mesma data em que iniciada a vigência 
do CPC/2015, poder-se-ia cogitar não ter ocorrido qualquer alteração em relação ao diploma anterior (que 
preconizava, igualmente, a bipartição do juízo de admissibilidade desses recursos). Tal interpretação não é, 
todavia, a mais acertada. 

As alterações promovidas pela lei ulterior influíram substancialmente nos poderes do presidente 
e do vice-presidente do tribunal local na análise dos recursos especial e extraordinário, que vão muito além 
da simples restauração do juízo bipartido de admissibilidade.

O atual regime de análise dos recursos excepcionais, cristalizada no art. 1.030, I a V, do 
CPC/2015, deixa nítida a existência de dois juízos: juízo de seguimento e juízo de admissibilidade.

Inicialmente, deve-se verificar a possibilidade de aplicação de precedente qualificado fixado pela 
Corte Superior, mais precisamente a inexistência de repercussão geral no objeto do recurso extraordinário 
(ou ainda a aplicação de tese firmada nesse regime) ou de temática já apreciada em regime de julgamento 
de recursos repetitivos, nos recursos extraordinário e especial. Aplicado o precedente qualificado fixado 
no Tribunal Superior, será negado seguimento ao recurso excepcional. Eis o juízo de seguimento negativo.

Sendo positivo o juízo de seguimento (inc. I) e não sendo o caso de encaminhar o recurso ao 
órgão julgador do acórdão impugnado para a realização do juízo de retratação (inc. II), sobrestar o recurso 
(inc. III) ou selecionar o recurso como representativo de controvérsia (inc. IV), será proferido juízo de 
admissibilidade, em que o recurso excepcional será admitido ou inadmitido (inc. V).

Logo, pode-se dizer que a análise dos recursos excepcionais tem duas fases: o juízo de 
seguimento (aferição de precedentes qualificados em sede de repercussão geral ou repetitivos) e juízo de 
admissibilidade (aferição dos requisitos intrínsecos, extrínsecos e específicos).

Essa sistemática, imposta pela Lei 13.256/2016, merece severas críticas. Diz-se isso porque, à 
primeira vista, a expressão “negar seguimento” poderia ser interpretada como uma atecnia do CPC/2015, 
no lugar de se referir à “inadmissão” – a exemplo do que se verificava na vigência do diploma revogado.33

Contudo, uma análise mais atenta das disposições insculpidas no aludido artigo revela se tratar 

3 Por exemplo, no art. 543-C, § 7º, inciso I do CPC/1973.
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de hipótese específica, que não se confunde com a inadmissão.44Nota-se, por exemplo, que o inciso I do 
art. 1.030 refere-se ao poder de “negar seguimento” e, só mais adiante, no inciso V, trata-se do poder de 
“realizar o juízo de admissibilidade”. Com efeito, o diploma processual trouxe uma ordem a orientar a análise 
do presidente ou vice-presidente do tribunal local, prevendo, em primeiro lugar, o poder-dever de negar 
seguimento a recursos que veiculem pretensão contrária a entendimentos firmados pelo Superior Tribunal 
de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal no regime de repercussão geral ou recursos repetitivos. 

A opção legislativa – de haver um juízo de seguimento prévio e dissociado do juízo de 
admissibilidade – não tem amparo na doutrina processual civil até então. Mas não é tudo. A rigor, a aferição 
das hipóteses de negativa de seguimento exige incursão no mérito do recurso.55Ora, só se pode concluir 
que o recurso foi interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento dos Tribunais 
Superiores a partir do exame do objeto do recurso. É juízo de mérito.66 

Tanto é verdade que a contrariedade a um tema firmado no STJ em sede de recursos repetitivos, por 
exemplo, implica improcedência liminar do pedido (CPC, art. 332, II) e permite ao relator negar provimento 
à apelação monocraticamente (CPC, art. 932, IV, alínea ‘b’). Mais do que isso, a aferição, realizada pelo 
ministro relator – singularmente, no âmbito do STJ ou do STF – quanto a eventual contrariedade do recurso 
excepcional ou da decisão recorrida a precedente qualificado, implica provimento ou desprovimento do 
REsp ou RE (CPC, art. 932, incisos IV e V).

Como se verifica, a aplicação do mesmo padrão decisório no primeiro e no segundo graus, 
assim como pelo ministro relator nos Tribunais Superiores, enseja decisão de mérito. Porém, na análise dos 
recursos excepcionais pelo presidente ou vice-presidente do tribunal local gera uma decisão de negativa de 
seguimento. Daí a crítica ao atual sistema, por se referir à negativa de seguimento quando se está tratando, 
em verdade, do mérito do recurso.

Outra crítica diz respeito à incoerência do sistema de precedentes positivado pelo CPC/2015. 
Como já visto, a verificação de que o acórdão impugnado está em conformidade com entendimento exarado 
pelos Tribunais Superiores no regime de recursos repetitivos ou de repercussão geral implica negativa 
de seguimento do recurso excepcional. Contudo, paradoxalmente, o recurso será inadmitido (juízo de 
admissibilidade) quando o acórdão recorrido respeitar precedente qualificado previsto em algumas hipóteses 
do art. 927 do CPC/2015, em especial, decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade 

4 Em sentido diverso, Carolina Uzeda aduz que “o art. 1.030, I, autoriza a prematura inadmissibilidade do recurso excepcional, 
em obediência ao entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos, ou sob regime da repercussão geral” (UZEDA, 
Carolina. Interesse recursal. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 246). 
5 Ao versar sobre o art. 1.030, inciso I, do CPC/2015, Daniel Amorim Assumpção Neves identifica-o como “um equívoco” da 
Lei n. 13.256/2016 porque também nos casos em que o juízo de admissibilidade fosse negativo, haveria negativa de seguimento 
ao recurso. Em seguida, o autor acrescenta que, em verdade, apenas uma das hipóteses importaria inadmissão do recurso (isto é, 
quando “já existir decisão do Supremo Tribunal Federal que não tenha reconhecido a existência de repercussão geral da maté-
ria”); as demais hipóteses envolveriam questões atinentes ao mérito recursal, tratadas como admissibilidade “para permitir que 
o recurso seja inadmitido em segundo grau” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil comentado: artigo 
por artigo. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2020. p. 1883).
6 Lucas Buril Macêdo comenta que “embora a proposta da modificação legislativa tenha sido a de trazer de volta o juízo de 
admissibilidade provisório, o que efetivamente ocorreu foi a fixação de competência para o presidente ou vice-presidente do 
tribunal de origem realizar, além do juízo de admissibilidade propriamente dito, também a análise do próprio mérito recursal” 
(MACÊDO, Lucas Buril de. A análise dos recursos excepcionais pelos tribunais intermediários – o pernicioso art. 1.030 e sua 
inadequação técnica como fruto de uma compreensão equivocada do sistema de precedentes vinculantes. Revista de Processo, 
São Paulo, v. 262, p. 187-221, dez. 2016. p. 189).
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(inciso I), enunciados de súmula vinculante (inciso II) e enunciados de súmulas do STF e do STJ (inciso IV). 
Ora, por trazerem precedentes qualificados, essas hipóteses já deveriam ser aferidas no juízo de seguimento 
e não depois, no juízo de admissibilidade. Houvesse mínima coerência, tais hipóteses ensejariam a negativa 
de seguimento do recurso excepcional. Ressalta-se que o art. 927 do CPC/2015 elenca um rol normativo de 
precedentes qualificados que devem obrigatoriamente ser observados pelos juízes e tribunais ao proferirem 
decisões. Todavia, o tratamento dado pelo art. 1.030 do CPC/2015, ao dispor sobre a análise dos recursos 
excepcionais pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, não guarda relação com a ordem 
insculpida no rol do art. 927. 

Pois bem. A separação da análise dos recursos excepcionais em duas fases (juízo de 
seguimento e juízo de admissibilidade) também tem impacto na recorribilidade dessas decisões. 
Explica-se: tratando-se de decisão de negativa de seguimento (art. 1.030, I), o recurso cabível é o 
agravo interno (arts. 1.030, § 2º e 1.021);77tratando-se de decisão de inadmissão (art. 1.030, V), 
o recurso cabível é o agravo em recurso extraordinário ou em recurso especial (arts. 1.030, § 1º e 
1.042). Portanto, depreende-se que a discussão quanto à negativa de seguimento ocorre no âmbito 
do tribunal local88(competente para o julgamento do agravo interno), enquanto a discussão atinente 
à inadmissão se desloca para o respectivo Tribunal Superior (competente para o julgamento do 
ARE ou AREsp).

Essa correlação entre o conteúdo da decisão e a via impugnativa (princípio da correspondência) 
ratifica a ideia de existência de um juízo anterior ao de admissibilidade, aqui denominado de juízo de 
seguimento, que permite o prévio enfrentamento da matéria pelos tribunais locais em algumas situações 
específicas – isto é, existência de precedente formado em sede de repercussão geral, no caso do STF, ou no 
regime de julgamento de recursos repetitivos, no caso do STJ ou do STF.99

7 Como pontuam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, “esse agravo interno cumprirá o papel de servir como veí-
culo do direito à distinção: o recorrente poderá demonstrar que seu caso é distinto, a justificar a não aplicação dos precedentes 
obrigatórios referidos no inciso I do art. 1.030 do CPC. Não provido o agravo interno, ao recorrente caberá reclamação para o 
STF ou STJ, nos termos do inciso II do § 5º do art. 988 do CPC” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso 
de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 
2016. p. 317).
8 O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AgInt no AREsp 1536764/SP, não conheceu do recurso por reputar inviável 
a interposição de qualquer outro recurso no âmbito da Corte Superior se o tribunal de origem, ao julgar o agravo interno, 
negar-lhe provimento. Destaca-se do acórdão: “no presente caso, observa-se que a recorrente já manifestou a sua insurgên-
cia contra a negativa de seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.040, I, do CPC/2015 (ou 543-C, § 7º, 
I, do CPC/73), por meio da interposição de agravo interno perante o Tribunal a quo, ao qual foi negado provimento. Desse 
modo, não se afigura possível a apresentação de qualquer outro recurso a esta Corte Superior contra tal decisão, porque 
incumbe ao Tribunal de origem, com exclusividade e em caráter definitivo, proferir juízo de adequação do caso concreto 
ao precedente formado em repetitivo, sob pena de tornar-se ineficaz o propósito racionalizador da sistemática dos recursos 
representativos de controvérsia” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1536764/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 
22/04/2020, DJe 24/04/2020).
9 Teresa Arruda Alvim Wambier e Bruno Dantas aduzem que essas hipóteses, insculpidas no art. 1.030, inciso I do CPC2015 
denotam “um claro propósito do legislador no sentido da manutenção da estabilidade da jurisprudência, dando a lei imenso 
prestígio à palavra do STJ e do STF, não só dita quando do julgamento de recursos repetitivos” (ARRUDA ALVIM WAMBIER, 
Teresa; DANTAS, Bruno. Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito brasilei-
ro. 3. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 407). 
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3 PODERES DO PRESIDENTE OU VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL LOCAL NA 
ANÁLISE DOS RECURSOS EXCEPCIONAIS

Feitas essas considerações iniciais acerca das duas fases na análise dos recursos excepcionais, 
passa-se a examinar pormenorizadamente os poderes do presidente ou vice-presidente do tribunal local 
nesse mister.

O ponto de partida são os arts. 1.029 e 1.030 do CPC/2015, que preveem, respectivamente, que 
a interposição de recurso extraordinário e de recurso especial deve ocorrer perante o presidente ou vice-
presidente do tribunal recorrido1010e que, interpostos tais recursos, incumbe à secretaria do tribunal intimar 
a parte contrária (recorrida) para apresentação de contrarrazões. Escoado o prazo legal,1111“os autos serão 
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido” que deverá agir conforme os incisos 
do art. 1.030, dos quais se passa a tratar a seguir.

Antes, porém, de abordar cada uma das hipóteses, impende enfatizar o modo imperativo com 
que o CPC/2015 se refere ao presidente ou vice-presidente do tribunal local, ao prever que “deverá” adotar 
uma das providências previstas nos seus incisos. Atendo-se aos termos da lei, verifica-se não ser uma 
prerrogativa do desembargador (presidente ou vice-presidente), mas, sim, um dever,1212que sugere adstrição 
do magistrado e tolhe a possibilidade de agir em dissonância ao preceito, no caso concreto.1313 

Com essa ressalva, passa-se ao exame dos poderes do presidente ou vice-presidente do tribunal 
local na análise dos recursos excepcionais.

 

3.1 REALIZAR O JUÍZO DE SEGUIMENTO

3.1.1 NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE DISCUTA QUESTÃO 
CONSTITUCIONAL À QUAL O STF NÃO TENHA RECONHECIDO A EXISTÊNCIA DE RE-
PERCUSSÃO GERAL 

A primeira hipótese prevista no art. 1.030, em seu inciso I, alínea ‘a’, é a negativa de seguimento 
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha 
reconhecido a existência de repercussão geral.

10 Observadas todas as especificidades contidas nos incisos e parágrafos do referido artigo.
11 Independentemente de ter, a parte recorrida, apresentado ou não contrarrazões.
12 Heitor Vitor Mendonça Sica aduz que “o juiz assume na relação jurídica processual um único tipo de posição jurídica, qual 
seja, o poder-dever: o juiz sujeita as partes a seus poderes, e deve utilizá-los para conduzir o processo a seu resultado final, em 
observância aos ditames da lei processual, aplicando o direito subjetivo ao caso sub iudice e pacificando as partes em litígio Tais 
poderes-deveres são correlatos, de um lado, à sujeição das partes às decisões por ele tomadas, incidentalmente ou ao final do 
processo, e, de outro, ao direito subjetivo das partes à prestação da tutela jurisdicional” (Preclusão processual civil. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. p. 105-106).
13 Deparando-se com hipótese de negar seguimento ao recurso (art. 1.030, I do CPC/2015), por exemplo, não poderia viabilizar 
seu processamento.
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A repercussão geral, como cediço, é requisito específico de admissibilidade do recurso 
extraordinário,1414incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional n. 45/2004,15

15 
cuja verificação pressupõe a existência de questões que ultrapassem o interesse subjetivo das partes e 
possuam relevância sob o viés econômico, político, social ou jurídico, nos termos do art. 322, parágrafo 
único do RISTF e do art. 1.035, § 1º do CPC/2015. 

Assim, se a aferição da repercussão geral compete ao Supremo Tribunal Federal,1616nos casos 
em que a Corte já haja reconhecido sua inexistência, não há que falar em processamento do recurso 
extraordinário. Daí porque o CPC/2015 autoriza o presidente ou vice-presidente do tribunal local a negar 
seguimento ao recurso.

Em análise atenta à dicção da lei, todavia, poderia surgir uma questão. O diploma processual 
civil, ao tratar dessa hipótese, autoriza o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido a negar 
seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional “à qual o Supremo Tribunal Federal 
não tenha reconhecido a existência de repercussão geral”. Essa ausência de reconhecimento pode levar a 
duas interpretações: primeiro, pode-se interpretar como reconhecimento da inexistência de repercussão; 
segundo, pode-se interpretar como não enfrentamento da questão (se há ou não repercussão geral) pela 
Corte Suprema. Se a primeira interpretação não representa maiores dificuldades, a segunda merece cautela.

A análise da repercussão geral, como dito, compete ao Supremo Tribunal Federal.17
17 

Conforme o Regimento Interno da Corte, cabe ao relator ou ao presidente submeter aos demais 
ministros, em meio eletrônico, “cópia de sua manifestação sobre a existência, ou não, de repercussão 
geral”,1818oportunizando-lhes análise e votação.1919Definida a existência de repercussão geral, segue o 
recurso ao julgamento de mérito.

Nesse contexto, se o recurso extraordinário interposto perante o tribunal a quo versar sobre 
questão ainda não submetida ao Supremo Tribunal Federal – para análise da existência ou não de repercussão 
geral – carecerá ao presidente ou vice-presidente do tribunal local competência para obstar a ascensão do 
recurso com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC/2015. Então, a segunda interpretação acima 
aventada2020não pode ser conferida à hipótese legal, porque foge ao âmbito de competência atribuído aos 
tribunais locais.21 Se a questão não tiver sido submetida ao Supremo Tribunal Federal, caberá ao presidente 
ou vice-presidente realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o recurso ao Supremo Tribunal 
Federal nos termos do art. 1.030, inciso V, alínea ‘a’, do CPC/2015.

14 Para Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, “trata-se de requisito intrínseco de admissibilidade recursal: não havendo 
repercussão geral, não existe poder de recorrer ao Supremo Tribunal Federal” (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral 
no recurso extraordinário. 3. ed. São Paulo: RT, 2012. p. 39).
15 Que incluiu o § 3º no art. 102 da Constituição Federal, impondo ao recorrente, no recurso extraordinário, “demonstrar a re-
percussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei”.
16 À exceção dos casos em que a repercussão geral é presumida – isto é, quando o recurso extraordinário impugnar decisão 
contrária a súmula ou a jurisprudência dominante (art. 323, § 2º do RISTF).
17 No mesmo sentido, ressaltam Teresa Arruda Alvim Wambier e Bruno Dantas: “imprescindível observar-se que a apreciação 
desse requisito se faz exclusivamente no STF. A competência é do Pleno, por decisão de pelo menos 8 de seus 11 Ministros (art. 
102, § 3º, da CF). A decisão é irrecorrível” (ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DANTAS, Bruno. Recurso especial, recurso 
extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito brasileiro. 3. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 411).
18 Nos termos do art. 323 do RISTF.
19 Como prevê o art. 324 do RISTF.
20 Isto é, como não enfrentamento da questão (se há ou não repercussão geral) pela Corte Suprema.
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Outra observação relevante se refere à hipótese em que o precedente do Supremo Tribunal 
Federal – que reconhecera a inexistência de repercussão geral a determinada questão – tenha sido revisto 
ou esteja em procedimento de revisão.21 Nesses casos, não poderá o presidente ou vice-presidente negar 
seguimento ao recurso extraordinário com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’. Se o fizer, a decisão 
poderá ser impugnada por agravo interno.22

3.1.2 NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA 
ACÓRDÃO QUE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF EXARADO 
EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL

No mesmo art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, consagra-se outra hipótese em que deverá o presidente 
ou vice-presidente do tribunal local negar seguimento ao recurso extraordinário: quando a insurgência 
tenha por objeto acórdão em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no 
regime de repercussão geral.

O recurso extraordinário viabiliza à Corte Suprema a consecução de sua função precípua: 
salvaguardar a Constituição e definir a interpretação quanto aos dispositivos constitucionais. 
A imposição de filtros de acesso ao Supremo Tribunal Federal, a exemplo do que se verifica em 
ordenamentos estrangeiros, tem por escopo preservar a função constitucionalmente atribuída à Corte e 
viabilizar seu cumprimento.23 

Nessa toada, não se justifica o seguimento de recurso extraordinário interposto contra 
acórdão que aplica entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão 
geral.

Para tal aferição, indiscutivelmente, é necessário invadir o mérito recursal. Contudo, é farta a 
jurisprudência da Corte Suprema no sentido de afastar a alegação de usurpação de competência nos casos 
em que o presidente ou vice-presidente do tribunal local nega seguimento ao recurso extraordinário com 
base nas hipóteses do art. 1.030, inciso I.24

21 Hipótese de que trata o art. 327 do RISTF.
22 Nos termos dos arts. 1.030, § 2º e 1.021 do Código de Processo Civil.
23 Mormente em um contexto de excessos e sobrecarga do Poder Judiciário – como elucida, ano após ano, o Relatório “Justiça 
em Números” do Conselho Nacional de Justiça. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numer-
os/>. Acesso em: 21 jun. 2020.
24 Assim já se posicionou a Corte Suprema: “A competência do Supremo Tribunal Federal não é usurpada por decisão de Tri-
bunal que aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, sendo incabível a reclamação para 
corrigir eventuais equívocos na aplicação dos precedentes em questão” (STF, Segunda Turma, Rcl 35960 AgR, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, j. 20/12/2019, DJe 13/02/2020).
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3.1.3 NEGAR SEGUIMENTO A RECURSO (RE OU RESP) INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO 
QUE ESTEJA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF OU DO STJ EXARADO 
EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS

Além das hipóteses consubstanciadas na alínea ‘a’, o art. 1.030, inciso I prevê, na alínea ‘b’, o 
poder do presidente ou vice-presidente do tribunal a quo de negar seguimento a recurso interposto contra 
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos.

O julgamento de recursos repetitivos é disciplinado nos arts. 1.036 a 1.041 e culmina na fixação 
de uma tese acerca da questão jurídica posta a julgamento. O acórdão emanado pelo Superior Tribunal de 
Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, nesse tipo de julgamento, deve ser observado pelos juízes e 
tribunais,25 nos termos do art. 927, inciso III do CPC/2015.

Nessa toada, se o recurso interposto pela parte tem por objeto acórdão consonante ao 
entendimento do STJ ou do STF em julgamento de recursos repetitivos, o presidente ou vice-presidente 
negar-lhe-á seguimento, como forma de imprimir coerência ao sistema.

Afinal, definida a tese jurídica pelo STF ou pelo STJ, inviável veicular pretensão que lhe seja 
contrária, sob pena de afrontar o disposto no art. 926 do CPC/2015, que preconiza o dever dos tribunais de 
uniformizarem sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

3.2 ENCAMINHAR O PROCESSO DE VOLTA AO ÓRGÃO JULGADOR PARA REALIZAÇÃO 
DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO 

Tratou-se, acima, das hipóteses em que o acórdão recorrido esteja em conformidade com 
entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, que autorizam o presidente ou vice-presidente a 
negar seguimento ao recurso especial ou extraordinário. Expôs-se, também, que o fundamento para tanto é 
a função precípua desses Tribunais no direito brasileiro, aos quais compete zelar pela unidade do direito e 
uniformizar o entendimento acerca das questões jurídicas postas à sua apreciação.

O mesmo fundamento justifica situação diversa,26 quando o acórdão alvo da insurgência esteja 
em dissonância ao posicionamento sufragado pelo STJ ou pelo STF (nos regimes de repercussão geral ou 
de recursos repetitivos). Nesses casos, cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal a quo encaminhar 
o processo ao órgão julgador (prolator do acórdão vergastado) a fim de oportunizar o juízo de retratação.27

25 Como assevera Osmar Mendes Paixão Cortes, “o atual Código de Processo Civil valoriza a observância e o respeito à juris-
prudência e consolida uma mudança de paradigma (do sujeito para o objetivo) no que toca à recorribilidade. A sistemática dos 
recursos repetitivos é central na novel legislação e confirma a tendência de as Cortes assumirem papeis formadores e uniformiza-
dores de teses que, uma vez fixadas, devem ser observadas e aplicadas” (CÔRTES, Osmar Mendes Paixão. Recursos repetitivos, 
súmula vinculante e coisa julgada. Brasília: Gazeta Jurídica, 2018. p. 265).
26 Consubstanciada no art. 1.030, inciso II do CPC/2015.
27 Trata-se de uma das poucas hipóteses legais em que viável o juízo de retratação pelo órgão prolator da decisão recorrida.
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O escopo, aqui, é viabilizar que o próprio órgão colegiado se retrate e julgue conforme 
entendimento sedimentado pelo Tribunal Superior,28 em atenção à autoridade da decisão e aos princípios 
da economia e da celeridade processual. Ressalta-se que o envio do processo ao órgão julgador também 
pressupõe uma incursão no mérito, quando o presidente ou vice-presidente poderá aferir a dissidência entre 
o acórdão recorrido e o posicionamento da Corte a que endereçado o recurso. 

Caso haja retratação – e, portanto, modificação do acórdão em consonância ao entendimento 
do STJ ou do STF – o recurso perderá o objeto. Caso o órgão julgador mantenha o acórdão nos termos 
em que prolatado, o recurso será submetido ao juízo de admissibilidade para, então, ascender ao Tribunal 
Superior,29 caso presentes os pressupostos para tanto (nos termos do art. 1.030, inciso V do CPC/2015).

3.3 ATUAR NAS QUESTÕES RELACIONADAS AO SOBRESTAMENTO DE RECURSOS (RE 
OU RESP)

3.3.1 SOBRESTAR RECURSO (RE OU RESP) QUE VERSE SOBRE CONTROVÉRSIA COM 
REPERCUSSÃO GERAL OU CARÁTER REPETITIVO AINDA NÃO DECIDIDA PELO STF OU 
PELO STJ 

O julgamento de recursos repetitivos é modalidade específica prevista na lei processual 
civil sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento 
em idêntica questão de direito.30 Assim, deparando-se com recurso especial ou extraordinário que 
verse sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF ou pelo STJ, deve o 
presidente ou vice-presidente do tribunal a quo promover seu sobrestamento, como impõe o art. 
1.030, inciso III do CPC/2015. O mesmo se aplica aos recursos extraordinários que versem sobre 
controvérsia com repercussão geral reconhecida cujo mérito ainda não foi decidido pelo Supremo 
Tribunal Federal.

A providência se presta a obstar a ascensão de recurso acerca da mesma questão já afetada 
a julgamento pelo Tribunal Superior, sob o rito de recursos repetitivos ou de repercussão geral. Permitir 
a subida de novos recursos na pendência de definição da interpretação pelo STJ ou STF não acarretaria 
qualquer utilidade e importaria sobrecarregar o respectivo Tribunal Superior sem necessidade. 

28 Ensina Luiz Guilherme Marinoni que, “como cabe ao STJ definir o sentido atribuído ao direito, dando conteúdo à ordem 
jurídica vinculante, o tribunal de apelação não tem outra alternativa a não ser retratar-se, aplicando o texto legal de acordo com 
o significado que lhe foi atribuído pela Corte Suprema. O tribunal de origem só pode escapar da retratação se o caso não abrir 
oportunidade à aplicação do precedente. Porém, entendendo-se o caso não enquadrável no precedente, e não havendo outro mo-
tivo para a inadmissibilidade do especial, esse deverá ser admitido para que o STJ analise a aplicabilidade do precedente. [...]. 
Caso o tribunal ordinário, sem distinguir o caso, se negue a se retratar, há violação à autoridade do precedente firmado em sede de 
recurso repetitivo” (MARINONI, Luiz Guilherme. O STJ enquanto corte de precedentes: recompreensão do sistema processual 
da Corte Suprema. São Paulo: RT, 2014. p. 238).
29 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 8. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 876.
30 Art. 1.036 do CPC/2015.
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Desse modo, os recursos ficam retidos no tribunal a quo até ser firmado entendimento quanto à 
questão de direito no julgamento do recurso representativo da controvérsia. Sedimentando-se interpretação 
consonante ao acórdão recorrido, poderá o presidente ou vice-presidente negar seguimento ao recurso (com 
fulcro no art. 1.040, I). Sedimentando-se interpretação dissonante ao acórdão recorrido, poderá o órgão 
julgador (prolator do acórdão) reexaminar o recurso31 e, não havendo retratação, prosseguirá a insurgência 
ao competente Tribunal Superior, desde que superado o juízo de admissibilidade e preenchidos os demais 
pressupostos previstos em lei. 

3.3.2 EXCLUIR DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO E INADMITIR O RECURSO (RE OU 
RESP) QUE TENHA SIDO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE 

O sobrestamento versado no art. 1.030, inciso III do CPC/2015, de que se tratou acima, 
não pressupõe admissão do recurso (especial ou extraordinário). Ocorre antes mesmo do juízo de 
admissibilidade, relegado a momento posterior (depois do julgamento dos recursos repetitivos pelo 
STJ ou pelo STF).

A lei, todavia, contempla uma exceção nos casos em que o recurso especial ou extraordinário 
seja intempestivo. Em tais situações, pode a parte interessada requerer ao presidente ou vice-presidente do 
tribunal a quo que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso interposto intempestivamente.32 
A previsão, constante no art. 1.036, § 2º do CPC/2015, presta-se a “ceifar um problema recorrente da 
atualidade, de se permitir a ‘sobrevivência’ e aplicação da decisão paradigma em recursos que não 
passariam do juízo de admissibilidade”.33 O mesmo se depreende do art. 1.035, § 6º, especificamente no 
tocante ao recurso extraordinário.

Efetivado o contraditório, se a arguição de intempestividade for acolhida, competirá ao 
presidente ou ao vice-presidente proferir juízo negativo de admissibilidade, nos termos do art. 1.030, inciso 
V, do CPC/2015. Neste caso, a decisão poderá ser impugnada pelo recorrente mediante agravo em recurso 
especial ou agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.042.

Se a alegação não for acolhida, reputando-se o recurso tempestivo, permanecerá sobrestado no 
tribunal local até o julgamento da repercussão geral pelo STF ou até o julgamento dos recursos repetitivos 
pelo STJ ou pelo STF (conforme se trate do art. 1.035, § 6º ou do art. 1.036, § 2º). Neste caso, a decisão 
poderá ser impugnada pela parte interessada via agravo interno, como previsto nos arts. 1.035, § 7º e 1.036, 
§ 3º do CPC/2015.

31 Com fulcro no art. 1.040, inciso II do CPC/2015.
32 Na dicção do art. 1.036, § 2º do CPC/2015.
33 NUNES, Dierle. Do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, 
Teresa et al. (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, p. 2.320-2.342, 2015. p. 
2.325.
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3.4 SELECIONAR O RECURSO (RE OU RESP) COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 
CONSTITUCIONAL OU INFRACONSTITUCIONAL 

Além da suspensão do recurso, versada no art. 1.030, inciso III, também compete ao presidente 
ou vice-presidente do tribunal local selecionar dois ou mais recursos como representativos da controvérsia 
– para fins de afetação pelo Tribunal Superior competente – e determinar a suspensão de todos os processos 
pendentes que versem sobre a mesma questão e que tramitem no Estado ou na região.34

A seleção do recurso representativo da controvérsia pelo presidente ou vice-presidente do 
tribunal local35 deve ocorrer com vistas a viabilizar amplo debate sobre a questão, convindo destacar a tal 
fim aqueles que contenham a maior quantidade de argumentos.36 De todo modo, importa salientar que essa 
escolha, feita no âmbito do tribunal a quo, não vincula o Tribunal Superior, podendo o ministro relator 
selecionar outros recursos como representativos.37 Inclusive, pode o ministro fazê-lo de ofício, quando não 
haja iniciativa do tribunal local.38

A suspensão dos processos afins, que envolvem a mesma discussão,39 por sua vez, alinha-se ao 
propósito uniformizador inerente ao julgamento de recursos repetitivos. Permitir o prosseguimento dos 
processos na pendência de definição da interpretação do STJ ou do STF significaria ensejar a disseminação 
de decisões conflitantes, acerca da mesma questão de direito, em dissonância aos princípios da isonomia 
e da segurança jurídica.

3.5 REALIZAR O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

No que se refere à realização do juízo de admissibilidade pelo presidente ou vice-presidente dos 
tribunais inferiores, alguns pontos devem ser ressaltados antes de adentrar-se às hipóteses de inadmissão 
dos recursos excepcionais.

Primeiro: a realização do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais pelo presidente 
ou vice-presidente do tribunal local só ocorre se não incidir nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.030 
do CPC/2015. Seguindo a linha cronológica, é a última etapa na análise dos recursos extraordinários e 
especiais. Em síntese, se não for o caso de negativa de seguimento (inc. I), encaminhamento do recurso 
ao órgão julgador do acórdão impugnado para a realização do juízo de retratação (inc. II), sobrestamento 

34 Conforme se trate de tribunal estadual ou tribunal regional federal.
35 Prevista nos arts. 1.030, inciso IV e 1.036, § 1º e § 6º.
36 Dierle Nunes pondera quanto à “preocupação em se melhorar a amplitude do debate para formação das decisões dos tribu-
nais superiores, em conformidade com o princípio do contraditório como influência e não surpresa, posto como fundamento 
interpretativo de todo o CPC/2015 no art. 10. [...] somente podem ser selecionados para afetação recursos admissíveis (§ 6º) e 
que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida” (NUNES, Dierle. Do julgamento dos 
recursos extraordinário e especial repetitivos. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa et al. (Coords.). Breves comentários ao 
novo Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015. p. 2323-2324).
37 Tal qual dispõe o art. 1.036, § 4º do CPC/2015.
38 Hipótese prevista no art. 1.036, § 5º do CPC/2015.
39 De que trata o art. 1.036, § 1º do CPC/2015.
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(inc. III) ou seleção do recurso como representativo de controvérsia (inc. IV), só então será realizado o 
juízo de admissibilidade.

Segundo: a aferição de que o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento 
firmado pelos Tribunais Superiores no regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos enseja 
negativa de seguimento do recurso excepcional. Entretanto, contraditoriamente, o recurso será inadmitido 
(juízo de admissibilidade) quando o acórdão recorrido respeitar precedente qualificado previsto em 
outras hipóteses do art. 927 do CPC/2015 – quais sejam, decisão do STF em controle concentrado de 
constitucionalidade (inciso I), enunciados de súmula vinculante (inciso II) e enunciados de súmulas do 
STF e do STJ (inciso IV). 

Terceiro: o juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais é bipartido –primeiramente 
é realizado no tribunal a quo; depois, é revisto no respectivo Tribunal Superior. Costuma-se dizer 
que é provisório, quando feito pelo órgão perante o qual o recurso foi interposto; e definitivo, 
quando efetuado pelo órgão que tiver competência para julgá-lo: STJ ou STF. O primeiro juízo de 
admissibilidade dos recursos excepcionais é realizado pelo presidente ou vice-presidente do tribunal 
que proferiu a decisão impugnada. É sempre provisório, funcionando como um filtro para evitar 
que um fluxo grande de recursos sem condições para alterar a situação jurídica já definida chegue 
às instâncias superiores e não atinja outras finalidades senão a de protelar o deslinde do processo 
e abarrotar os tribunais.40 Ademais, a matéria acerca de admissibilidade é de ordem pública e, por 
tal motivo, não preclui, podendo ser levantada a qualquer momento ou até mesmo ser conhecida de 
ofício. Por esses motivos, o juízo de admissibilidade realizado no tribunal de origem não vincula o 
respectivo Tribunal Superior.

Quarto: o juízo de admissibilidade positivo dos recursos costuma ser implícito. Entretanto, 
no que se refere especificamente aos recursos excepcionais, a decisão acerca de sua admissibilidade 
(negativa ou positiva) deve ser devidamente fundamentada. A propósito, eis a redação da Súmula 123 
do STJ, perfeitamente aplicável também ao recurso extraordinário: “a decisão que admite, ou não, o 
recurso especial deve ser fundamentada, com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais”. 
Portanto, é certo que o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário deve ser feito por meio de 
uma decisão motivada. 

Quinto: a motivação aqui exigida está adstrita à apreciação da observância ou não dos 
pressupostos constitucionais de cabimento dos recursos excepcionais, não podendo invadir o mérito 
recursal porque o seu exame compete única e exclusivamente aos Tribunais Superiores. Nas palavras 
de José Carlos Barbosa Moreira, “não compete ao Presidente ou ao Vice-Presidente examinar o mérito 
do recurso extraordinário ou especial, nem lhe é lícito indeferi-lo por entender que o recorrente não 
tem razão: estaria, ao fazê-lo, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior 
Tribunal de Justiça. Toca-lhe, porém, apreciar todos os aspectos da admissibilidade do recurso”.41 Não 

40 FRANÇOLIN, Wanessa de Cássia. O juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário exercido pelo tribunal 
local. In: NERY JUNIOR, Nelson; ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa (Coords.). Aspectos polêmicos e atuais dos recursos 
cíveis e assuntos afins. v. 9. São Paulo: RT, p. 647-670, 2006. p. 654.
41 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. v. V. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2003. p. 600.
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obstante, no exercício do juízo de admissibilidade nos tribunais de segundo grau, tem-se revelado uma 
indiscutível tendência de restringir a ascensão dos recursos. Para tanto, não poucas vezes adentra-se 
ao próprio mérito do recurso, emite-se juízo de valor acerca da apontada violação de dispositivo de lei 
federal (constitucional ou infraconstitucional) e inadmite-se o recurso, com base na suposta correção 
da decisão recorrida. Essa prática desvirtua a competência dada aos tribunais inferiores para o juízo 
da admissibilidade. 

Com essas ressalvas e considerações, passa-se a analisar as hipóteses de inadmissão dos recursos 
excepcionais.

3.5.1 INADMITIR RECURSO (RE OU RESP) POR AUSÊNCIA DE REQUISITO DE 
ADMISSIBILIDADE

Os recursos excepcionais, como todos os demais recursos, sujeitam-se à análise dos 
requisitos de admissibilidade para que sejam conhecidos, ou seja, há a necessidade de preenchimento 
de determinados pressupostos sem os quais não se lhe examina o mérito. A ausência de um dos 
pressupostos é bastante para impedir o conhecimento do recurso, mantendo-se intacta a decisão 
impugnada, que não será substituída nem cassada.

Além dos requisitos gerais de admissibilidade (intrínsecos e extrínsecos), os 
recursos excepcionais têm alguns requisitos específicos que condicionam sua admissão. Daí ser 
imprescindível a observância das regras processuais no manejo dos referidos recursos: primeiro, 
para que sejam admitidos; segundo, para que não se vulgarize o que é realmente excepcional, 
descaracterizando-se o instituto.

Em resumo, entre os requisitos específicos de admissibilidade dos recursos excepcionais 
estão, além da repercussão geral das questões constitucionais (específica para o RE), a necessidade de 
decisão de única ou última instância, a existência de causa decidida e o ataque a todos os fundamentos 
da decisão recorrida.

A ausência de qualquer requisito de admissibilidade, não sendo possível a sanabilidade do 
vício ou até mesmo sua desconsideração (art. 1.029, § 3º), conduz, inevitavelmente, ao juízo negativo de 
admissibilidade com fundamento no art. 1.030, V, do CPC/2015. Tal decisão é impugnável por meio de 
ARE ou AREsp (art. 1.042).42

42 Nesse sentido, há reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: STJ, AgInt no AREsp 1.549.441/MS, rel. Min. Gur-
gel de Faria, j. 09/03/2020, DJe 12/03/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.562.471/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18/02/2020, 
DJe 03/03/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.318.553/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/02/2019, DJe 11/03/2019.
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3.5.2 INADMITIR RECURSO (RE OU RESP) INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE 
ESTEJA EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF EXARADO EM SEDE 
DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE

O sistema constitucional brasileiro tem dois critérios de controle de constitucionalidade: 
o difuso e o concentrado. O controle difuso é exercido por todos os componentes do Poder 
Judiciário. Já o controle concentrado somente é deferido ao órgão de cúpula do Poder Judiciário 
ou a uma corte especial.43

O controle concentrado pode ser exercido por ação direta de inconstitucionalidade 
(ADI) ou ação declaratória de constitucionalidade (ADC) (art. 102, I, ‘a’, da CF/1988), ou 
ainda, por arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) (art. 102, I, ‘a’ e § 1º, 
da CF/1988). Quando o STF faz o controle concentrado de constitucionalidade, realiza-o em 
abstrato ou em tese, porque não examina um caso concreto: o objeto de julgamento é a própria 
constitucionalidade da lei.44

A decisão definitiva de mérito proferida pelo STF em controle concentrado de 
constitucionalidade terá “eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do 
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” 
(art. 102, § 2º, da CF/1988).

Observa-se que a vinculação está no dispositivo dos acórdãos proferidos nas ações 
de controle concentrado. São os dispositivos que ficam acobertados pela coisa julgada material. 
Naturalmente que o dispositivo deve ser interpretado em conjunto com todo o conteúdo do acórdão. 
No entanto, para efeitos de aplicação dos precedentes, o que efetivamente tem caráter vinculante é 
o dispositivo.45

Proferida decisão pelo STF em julgamento de controle concentrado de constitucionalidade, 
todos os demais órgãos do Poder Judiciário ficam vinculados ao resultado e devem aplicá-lo. Não é diferente 
com o presidente ou o vice-presidente do tribunal no ato de analisar recurso excepcional que trata da 
matéria. Está-se, portanto, no juízo de seguimento (aferição de precedente qualificado).

Entretanto, de forma incoerente, o recurso excepcional (RE ou REsp) interposto contra 
decisão do tribunal de origem que aplicou adequadamente precedente do STF proferido em 
julgamento de controle concentrado de constitucionalidade terá juízo negativo de admissibilidade. 
Sendo assim, desta decisão que inadmite o recurso excepcional (art. 1.030, V), caberá ARE ou 
AREsp (art. 1.042).

43 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 49. 
44 MEDINA, José Miguel Garcia. Constituição federal comentada: com jurisprudência selecionada do STF e de outros tribun-
ais. 4. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. p. 531. 
45 STRECK, Lenio Luiz; ABBOUD, Georges. Art. 927. In: STRECK, Lenio Luiz; NUNES, Dierle Nunes; CUNHA, Leonardo 
Carneiro da (Coords.). Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Saraiva, p. 1191-1210, 2016. p. 1202-1203.
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3.5.3 INADMITIR RECURSO (RE OU RESP) INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE ESTEJA 
EM CONFORMIDADE COM ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE 

A Emenda Constitucional n. 45/2004 introduziu no sistema jurídico brasileiro o instituto da 
súmula vinculante. Assim, prevê o caput do art. 103-A da Constituição Federal: “o Supremo Tribunal Federal 
poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas 
decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, 
terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e 
indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na 
forma estabelecida em lei”.

Como se verifica, o respeito às súmulas vinculantes é obrigatório. A obrigatoriedade resulta de 
“sua razão de ser e finalidade, que foi levada em conta pelo legislador constituinte e ordinário, que tratou de 
estabelecer o respeito à sumula vinculante como uma das hipóteses de cabimento de reclamação”.46

Não há dúvida de que a análise dos recursos excepcionais submete-se à súmula vinculante. Daí 
falar-se em juízo de seguimento (aferição de precedente qualificado). Não obstante, a decisão que impede 
a subida do recurso excepcional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com enunciado de 
súmula vinculante é de inadmissão e, dessa forma, o recurso adequado é o agravo em recurso extraordinário 
ou em recurso especial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Min. Francisco 
Falcão, não conheceu de AREsp interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, em razão de a 
decisão do tribunal de origem estar em conformidade com o enunciado da Súmula Vinculante 19.47

Portanto, ainda que incongruente o entendimento dos Tribunais Superiores, o recurso cabível 
para impugnar decisão que inadmite RE ou REsp, em razão de o acórdão recorrido estar fundamentado em 
enunciado de súmula vinculante, é o ARE ou AREsp (art. 1.042).

3.5.4 INADMITIR RECURSO (RE OU RESP) INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE ESTEJA 
EM CONFORMIDADE COM ENUNCIADO DE SÚMULA DO STF E DO STJ

O que se explanou acima, sobre o sistema de precedentes, aplica-se também à hipótese de análise 
de recurso excepcional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com enunciado de súmula 
do STF e do STJ. É juízo de seguimento, não juízo de admissibilidade. Porém, os tribunais inadmitem o 
recurso, de modo que o recurso para impugnar referida decisão passa a ser o ARE ou AREsp (art. 1.042 do 
CPC/2015). 

No entanto, não há como dizer que a interposição de agravo interno configura erro por 

46 ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; DANTAS, Bruno. Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos 
tribunais superiores no direito brasileiro. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. p. 278.
47 STJ, AREsp 1.597.962/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 30/03/2020, DJe 01/04/2020.
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entender-se haver quanto ao meio de impugnação apto para questionar referida decisão denegatória – 
dúvida esta capaz de ensejar a aplicação do princípio da fungibilidade, como forma de não prejudicar 
o direito das partes.

3.6 REMETER O RECURSO (RE OU RESP) AO RESPECTIVO TRIBUNAL SUPERIOR (STF 
OU STJ) 

Com a prolação de juízo positivo de admissibilidade recursal, poder-se-ia afirmar 
inexistir óbices à ascensão do recurso, como se esta fosse decorrência lógica daquele (juízo 
positivo de admissibilidade). Contudo, uma análise cuidadosa do inciso V do art. 1.030 revela 
o contrário.

Preconiza, referido inciso, que deverá o presidente ou vice-presidente do tribunal a quo realizar 
o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o recurso ao STJ ou STF desde que: (a) o recurso ainda 
não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; (b) 
o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (c) o tribunal recorrido tenha 
refutado o juízo de retratação.

A expressão “desde que” aponta a necessidade de preenchimento de alguma hipótese 
que autorize a subida do recurso ao competente Tribunal Superior.48 Logo, não basta o juízo 
positivo de admissibilidade para que o recurso seja remetido ao STJ ou ao STF. Deve, também, 
encaixar-se em alguma das hipóteses previstas nas alíneas do inciso V do art. 1.030, elencadas 
pela lei de forma alternativa. 

A primeira hipótese, constante na alínea ‘a’, exige que o recurso ainda não tenha sido 
submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos. Essa condição 
estará satisfeita uma vez afastada a hipótese de negativa de seguimento insculpida no art. 1.030, 
inciso I, do CPC/2015. Dessa forma, a prevalecer a ordem de análise sugerida no presente ensaio – em 
consonância com a jurisprudência, sem olvidar as ressalvas e as críticas feitas acima –, essa aferição 
de submissão a repercussão geral ou a recursos repetitivos já teria ocorrido por ocasião do juízo de 
seguimento, quando afastada a hipótese do art. 1.030, inciso I. Tem-se, aqui, uma ratificação de que 
o recurso, mesmo se for admissível, não poderá ascender (não poderia ter seguimento) se a questão 
nele discutida já houver sido submetida a julgamento em regime de repercussão geral ou sob o rito de 
recursos repetitivos.

A segunda hipótese, versada na alínea ‘b’, refere-se ao fato de o recurso ter sido selecionado 
como representativo da controvérsia. Tal previsão apenas reforça a necessidade de remeter ao Tribunal 
Superior o recurso representativo da controvérsia selecionado pelo tribunal local, desde que superado o 
juízo de admissibilidade (na linha do que preveem os arts. 1.030, IV e 1.036, § 6º). Não se trata, portanto, 

48 Araken de Assis, por sua vez, aponta a existência de condições no art. 1.030, inciso V do CPC/2015, as quais, na visão 
do autor, estariam atreladas ao juízo de admissibilidade (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 8. ed. São Paulo: RT, 
2016. p. 880).
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de uma condição acrescida pela lei processual civil.

A terceira hipótese, prevista na alínea ‘c’, alude ao caso em que o tribunal recorrido 
tenha refutado o juízo de retratação. Ora, se oportunizado o juízo de retratação, o órgão 
prolator do acórdão recorrido deixar de exercê-lo, deverá o recurso ascender ao competente 
Tribunal Superior. Por outro lado, se o órgão exercer o juízo de retratação, o recurso (especial 
ou extraordinário) perderá o objeto e, portanto, será inadmissível por falta superveniente de 
interesse recursal. Daí se concluir, igualmente, que a alínea ‘c’ não consubstancia pressuposto 
adicional ao juízo de admissibilidade.

À luz do exposto, embora num primeiro momento possa parecer que o inciso V do art. 
1.030 acrescenta novas condições para a subida do recurso além do juízo de admissibilidade, uma 
leitura atenta das alíneas revela que, na verdade, são meras hipóteses que ratificam a integralidade do 
sistema de análise dos recursos excepcionais exercido pelo presidente ou vice-presidente do tribunal 
de origem. A justificativa para tanto parece alinhar-se ao caráter didático adotado pelo CPC/2015 em 
algumas passagens.

3.7 APRECIAR O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL

O recurso especial e o recurso extraordinário, em regra,49 não possuem efeito suspensivo 
automático, de modo que sua simples interposição não obsta os efeitos do acórdão vergastado. Consequência 
disso é a possibilidade de cumprimento provisório de sentença,50 mesmo na pendência de julgamento do 
recurso excepcional.

A lei, no entanto, faculta à parte recorrente requerer a concessão de efeito suspensivo nos 
casos em que verificados os pressupostos para tal: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 
ao resultado útil do processo. Os mesmos requisitos condicionam a antecipação dos efeitos da tutela 
recursal, espécie do gênero tutela provisória que também pode ser deferida à parte recorrente em sede de 
recurso especial ou recurso extraordinário.51

Quando o requerimento for feito no período compreendido entre a publicação da decisão de 

49 Diz-se em regra porque há uma exceção, consubstanciada no art. 987, § 1º: quando o recurso especial ou extraordinário 
for interposto contra decisão que julga o mérito do incidente de resolução de demandas repetitivas. Segundo Fredie Didier Jr. 
e Leonardo Carneiro da Cunha, “a regra deve ser aplicável, por analogia, ao recurso extraordinário eventualmente interposto 
contra decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais repetitivos, em razão da existência de 
um microssistema de julgamento de casos repetitivos (art. 928, CPC)” (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro 
da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2016. p. 320).
50 De que trata o art. 520 do CPC/2015.
51 Nas palavras de Teori Albino Zavascki, sob a égide do CPC/2015: “em nome da ‘proteção de direito suscetível de grave dano 
de incerta reparação’ ou ‘para garantir a eficácia da ulterior decisão da causa’, ou, ainda, ‘em atenção aos princípios da instru-
mentalidade e da efetividade do processo’, pode o tribunal não apenas conceder medida para dar efeito suspensivo ao recurso 
especial ou extraordinário, mas também, se necessário, antecipar, provisoriamente, os efeitos da tutela recursal, sempre que tal 
antecipação seja indispensável à salvaguarda da própria utilidade do futuro julgamento” (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação 
da tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 159).



Revista ESA, Florianópolis, v. 1, n. 1, setembro, 2021

REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/SC REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/SC

74

admissão do recurso (especial ou extraordinário) e sua distribuição, a competência para a sua apreciação 
assiste ao Tribunal Superior respectivo (STJ ou STF). Quando o pedido for formulado após a distribuição 
do recurso no Tribunal Superior, deve ser apreciado pelo ministro relator. 

Por fim, quando a formulação ocorrer no interregno entre a interposição do recurso e a 
publicação da decisão de admissão, a análise compete ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal 
recorrido. Interessa ao presente ensaio essa última hipótese, de que trata o art. 1.029, § 5º, inciso III, do 
CPC/2015, que integra, igualmente, os poderes objeto de análise.

4 CONCLUSÃO

A análise desenvolvida neste ensaio reflete a importância de se aliar o estudo do processo 
civil ao exame das práticas arraigadas nos tribunais. O atual panorama, nesses quatro anos de vigência do 
CPC/2015, reflete mudanças sensíveis no processamento dos recursos excepcionais nos tribunais locais, a 
exigirem especial atenção.

Embora à primeira vista fosse viável cogitar a irrelevância do tema – afinal, a Lei n. 13.256/2016 
reincorporou ao CPC/2015 o juízo bipartido de admissibilidade dos recursos excepcionais –, muito há a se 
esmiuçar quando se trata dos poderes do presidente e do vice-presidente de tribunal local.  

O ponto digno de maior atenção, sem dúvidas, é a constatação da existência do juízo de 
seguimento prévio ao próprio juízo de admissibilidade, de que tratam as alíneas do inciso I do art. 
1.030 do CPC/2015. Ainda que não tenha amparo na doutrina processual civil e desafie a própria 
teoria geral dos recursos, o juízo de seguimento foi incorporado pela legislação e está incorporado 
à prática dos tribunais. 

Outrossim, não se pode perder de vista a correspondência que existe entre o conteúdo 
das decisões e sua recorribilidade: as decisões que negam seguimento a recurso especial ou 
extraordinário são recorríveis por agravo interno (art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’ e art. 1.030, III) e as 
decisões que os inadmitem, por agravo em recurso especial ou em recurso extraordinário (art. 
1.030, V).

Todas essas peculiaridades reforçam a necessidade de uma releitura dos poderes do 
presidente ou vice-presidente do tribunal local na análise dos recursos especiais e extraordinários, 
de forma crítica e sistematizada. Se o presente ensaio ensejar reflexão em torno do assunto, já terá 
atingido seu objetivo.
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O JUIZ CRIATIVO E O 
PRECEDENTE VINCULANTE: 

realidades compatíveis1

Teresa Arruda Alvim2

RESUMO

Este artigo trata de um aparente paradoxo: os juízes são inexoravelmente criativos. No entanto, 
os precedentes devem ser respeitados. Essas duas realidades são compatíveis? Sim, elas são e este é o tema 
principal deste texto.

Palavras-chave: Ativismo judicial - Respeito ao precedente - jurisprudência - Necessidade de 
estabilidade - Igualdade

1 Texto escrito, em sua versão original, para compor a obra em homenagem ao professor José Carlos Barbosa Moreira (Revista 
da EMERJ – Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, v. 20, n. 1, p. 196-208, jan. abr./2018).
2 Livre-docente, doutora e mestre em Direito pela PUC-SP. Professora nos cursos de graduação, especialização, mes-
trado e doutorado da mesma instituição. Professora Visitante na Universidade de Cambridge – Inglaterra. Professora 
Visitante na Universidade de Lisboa. Diretora de Relações Internacionais do IBDP. Membro Honorário da Associazi-
one italiana fra gli studiosi del processo civile, do Instituto Paranaense de Direito Processual. Membro do Instituto 
Ibero-americano de Direito Processual, da International Association of Procedural Law, do Instituto Panamericano de 
Derecho Procesal, do Instituto Português de Processo Civil, da Academia Paranaense de Letras Jurídicas, do IAPPR 
e do IASP, da AASP, do IBDFAM e da ABDConst. Membro do Conselho Consultivo da Câmara de Arbitragem e Me-
diação da Federação das Indústrias do Estado do Paraná - CAMFIEP. Membro do Conselho Consultivo RT (Editora 
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THE CREATIVE JUDGE AND BINDING PRECEDENT - COMPATIBLE REALITIES

ABSTRACT

This article deals with an apparent paradox: judges are inexorably creative. Nevertheless, 
precedents must be respected. Are these two realities compatible? Yes they are and this is the main topic of 
this text.

Keywords: Judicial activism – Respect for precedent – case law – Need for stability - Equality

1 O APARENTE PARADOXO

Quanto mais flexíveis são os parâmetros que orientam as decisões do juiz, maior é a relevância 
de que se respeitem as decisões dos Tribunais Superiores.

Já observei, em vários textos escritos anteriormente3, que hoje as leis, em geral, estão repletas 
de conceitos vagos ou indeterminados, de cláusulas gerais e a importância que se dá aos princípios jurídicos 
vem se acentuando visivelmente nas últimas décadas.

Portanto, a lei, pura e simplesmente, muitas vezes não garante mais automaticamente 
tratamento isonômico aos jurisdicionados, porque passa necessariamente pelo “filtro” dos Tribunais para 
que estes, à luz da doutrina e de outros elementos, decidam casos concretos, por meio de processos 
interpretativos cada vez mais complexos e que têm, de fato, o potencial de levar a decisões diferentes e 
desarmônicas entre si.

Hoje se considera que o Direito não é um sistema impecável e irrepreensivelmente lógico. Fala-
se muito mais em racionalidade do que em lógica.

Parece ser sintomática, a esse propósito, a circunstância de cada vez mais incluírem-
se parâmetros de decisões ditos fuzzy ou “nublados” nos textos de direito posto, como uma forma 
de tentar absorver a complexidade do mundo real. São os conceitos vagos e as cláusulas gerais de 
que falamos antes. Assim como é sintomática a necessidade que vem sendo sentida na comunidade 
jurídica, de que os princípios jurídicos integrem, de forma cada vez mais significativa, os raciocínios 
de direito.

Há tempos venho sustentando estes parâmetros mais nublados ou, usando uma linguagem 
mais próxima ao dia a dia do operador do direito, conceitos indeterminados, cláusulas gerais e princípios 
jurídicos são poros que permitem à realidade penetrar no direito.

3 Uma reflexão sobre as “cláusulas gerais” no Código Civil de 2002 – a função social do contrato. Revista dos Tribunais, vol. 
831, p. 59, jan./2005, também publicado na coletânea Doutrinas Essenciais Obrigações e Contratos, vol. 3, p. 949, jun./2011. 
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O juiz preenche conceitos vagos – e todos os conceitos são, de certo modo e em certa 
medida, vagos! Até quando diz que a palavra mãe, que consta do texto legal, abrange (ou não) a 
mãe adotiva. O juiz decide x ou y com base no princípio da necessidade do respeito à dignidade 
humana. E delimita situações, no mundo empírico, em que não teria sido cumprida a função social 
de um contrato.

Justamente por isso é que, por que deve ser respeitada a igualdade de todos perante 
o direito, decisões de Tribunais Superiores devem ser respeitadas. Assim, se, de fato, estes 
“poros” que tem o direito permitem que o juiz exerça certa dose de liberdade para decidir 
um caso concreto, esta liberdade cessa quando os Tribunais Superiores firmam entendimento 
a respeito de como deva ser a decisão naquele caso: qual é a tese jurídica a ser adotada para 
resolver aquela específica questão.

Paradoxalmente, no entanto, justamente nestes campos, em que a lei está repleta de parâmetros 
flexíveis e em que os princípios jurídicos são mais relevantes, é que às vezes se chama de ativismo judicial 
a liberdade que tem o juiz para decidir.

É “tapar o sol com a peneira” dizer que o juiz não tem “liberdade” para decidir se, por exemplo, 
em certo caso concreto, teria ou não sido desrespeitada, a função social que deve ter o contrato. Mas é 
relevante observar-se que essa liberdade não é DO JUIZ: é do Judiciário. Aí se compreende a importância 
da jurisprudência uniforme: o Judiciário interpreta a lei e esta interpretação há de valer para todos. Porque 
o direito há de ser o mesmo para todos.

É verdade que a expressão ativismo tem uma série de sentidos, por isso convém esclarecer em 
qual deles a estamos empregando. Usamos a expressão para significar que o juiz, em certas circunstâncias, 
exerce certa dose de criatividade, quando completa o sentido da norma. De fato, esta expressão nasceu para 
designar uma das formas de interpretação/compreensão da Constituição americana, que é curta, sintética, 
plena de conceitos vagos, de dispositivos marcadamente abstratos, e necessita de concretização por parte 
do interprete.

Já tratei em texto anterior4 do conceito de ambiente decisional, para referir-me à área do direito 
– com seus princípios e regras – de que o juiz deve extrair sua decisão.

Parece-me que é justamente nos ambientes decisionais que chamei de frouxos que o juiz, 
predominantemente, exerce liberdade criativa, à luz do ethos dominante (sem que se ignorem as dificuldades 
que tem de enfrentar), a ponto de poder gerar até mesmo a alteração do direito.

Uma vez alterado o direito, revela-se evidente a necessidade de que estes novos precedentes 
sejam respeitados, pois que são “o novo direito”.

4 Teresa Arruda Alvim Wambier. Precedentes e evolução do direito. In Teresa Arruda Alvim Wambier (Coord.) Direito Jurispru-
dencial. São Paulo: RT, 2012, p. 11-95.
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2 ENTÃO, O JUIZ CRIA DIREITO?

Sim, a resposta é positiva.

Mas o juiz não pode criar direito do nada, da sua própria cabeça, seguindo suas convicções 
e crenças pessoais. Afinal, vivemos num Estado Democrático de Direito e o juiz deve decidir de 
acordo com a lei, interpretada pela jurisprudência, à luz da doutrina. O direito é um tripé: lei + 
doutrina + jurisprudência.

Mas há áreas do direito em que o juiz cria mais do que em outras.

A doutrina brasileira e os pensadores do direito, aqui, de modo geral, não atribuem grande 
relevância à necessidade de se estabelecerem critérios para se saber em que circunstâncias a evolução ou 
a adaptação do direito – alteração do entendimento de conceitos e teorias jurídicas, que ocorrem com o 
passar do tempo – deva ocorrer no plano do direito positivo, ou seja, por obra do Poder Legislativo, ou por 
obra do juiz.

Este tema é delicado e se tem revelado extremamente resistente ao tratamento sistemático.

Isto, porém, não pode ser um pretexto para que não seja enfrentado, ainda que as conclusões 
não sejam tão claras e límpidas, e tampouco inteiramente seguras e confortáveis.

Mencionei há pouco um conceito relevante para orientar esta distinção: o ambiente decisional. 
O ambiente decisional é a área de direito material ou substancial, com seus princípios e regras, em que o 
conflito, submetido ao juiz, deve ser resolvido.

Oportuna a observação de Norman Marsh. Ele diz que: “Há situações em que a natureza 
cambiante da matéria e as questões sociais delicadas que esta envolve tornam desejável que se 
deixe à discrição5 do juiz a decisão, conseguindo-se obter flexibilidade à custa do sacrifício da 
certeza. Há, todavia, outros casos, onde a certeza que pode ser assegurada pelo julgamento de um 
homem razoável, baseado em estáveis princípios jurídicos é mais relevante que a possibilidade 
de ser obter flexibilidade”.6

Há, portanto, setores do direito em que é desejável abrir-se mão da flexibilidade, a favor da 
segurança, da previsibilidade; e outros, em que delicadas questões sociais estão envolvidas, em que é 
conveniente dar-se ao juiz certa margem de flexibilidade para decidir, às vezes até em detrimento dos 
valores segurança e previsibilidade. São estas as áreas em que o juiz pode ser mais criativo.

A questão que se põe é a seguinte: que áreas são essas? Quais os critérios para distinção?

5 Discretion, em inglês, não tem o mesmo sentido técnico que tem em português. Remete à liberdade que o juiz tem, em certos 
casos, para decidir.
6 No original: There are situations where the changing nature of the subject matter and the delicate social issues involved make 
it desirable to leave the decision to the judge’s discretion, flexibility being purchased at the price of some uncertainty. There are 
other cases where the relative certainty, which can be secured by relating the judgment of the reasonable man (…), acting on  
fixed principles of law, is more important than the lass of some flexibility in the law (grifos nossos). Norman S. Marsh, Principle 
and Discretion in the Judicial Process, in The Law Quarterly Review, vol. 68, p. 236.
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3 QUANDO O JUIZ PODE SER CRIATIVO?

Os critérios de distinção são, a meu ver, os princípios basilares de cada um dos ramos de direto 
material que servirão de base à decisão: este é o ambiente em que a decisão será tomada.

Este ambiente decisional é que fornecerá elementos para que se saiba: se o juiz pode levar 
em conta peculiaridades do caso concreto ao decidir, nuances da situação, o que lhe dá certa margem de 
liberdade; e se o juiz pode, legitimamente levar em conta, na sua decisão, alterações sociais que o autorizam 
a divergir suavemente – nunca bruscamente – do que até então estava estabelecido.

Nestes campos mais frouxos é que, segundo me parece, à jurisprudência pode caber, sim, 
(também) o passo, talvez o primeiro passo, na evolução do direito: transformação das regras de direito 
material.

Talvez o melhor dos exemplos que tenha ocorrido no direito brasileiro seja o tratamento jurídico 
que se deu à concubina, hoje companheira.

Houve épocas em que, finda a união, recebia um salário mínimo por mês, pelo tempo em que 
tinha durado a convivência, sendo, portanto, equiparada a alguém que prestava serviços sexuais, só podendo 
reclamar um reconhecimento de sociedade de fato se existisse entre o casal, uma sociedade comercial7 ainda 
que não devidamente constituída.8 Em seguida, passou-se a considerar que havia sociedade de fato entre 
concubinos, no concubinato puro, desde que comprovado o esforço comum.9 Aliás, esse entendimento, 
resultou na promulgação da Súmula 380, em 1964, mesmo que o companheiro fosse casado.10 Até que 
a Constituição Federal introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a figura da união estável, havendo, 
subsequentemente, leis disciplinando a matéria. Na verdade, fez a lei o que os juízes já vinham fazendo: de 
acordo com a mudança dos costumes, a companheira já vinha sendo tratada segundo padrões decorrentes 
do direito fundamental à dignidade humana.

Evidentemente, nada disso poderia ou deveria ter ocorrido no direito tributário, um 
ambiente decisional rígido. Os tributos precisam estar previstos em lei e via de regra passam a ser 
cobrados no exercício seguinte, em razão do princípio da anterioridade. Veja-se a relevância do princípio 
da previsibilidade, insculpido nestas regras (arts. 150, I e III, b da CF).

De fato, questões tributárias não devem ser objeto de alteração pela via jurisprudencial. 
Não proporcionam margem de liberdade para que o juiz capte nuances dos casos concretos e reclamam 
uniformização pela vinculação por identidade absoluta.11

É relevante que se afirme, todavia, que, embora em certos ambientes decisionais frouxos 

7 STF, AI 12.991, Mato Grosso, Min. Lafayette de Almeida, j. 21.08.1947.
8 STF, RE 9885/SP, rel. Min. Orozimbo Nonato j. 16.04.1948.
9 STJ, Resp 1.648/RJ, Terceira Turma, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 27.03.1990, DJ 16.04.1990; STJ, REsp 45.886/SP, Quarta 
Turma, rel. Min. Antonio Torreão Braz, j. 25.04.1994, DJ 23.05.1994; STJ, REsp 11.660/SP, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, j. 01.03.1994, DJ 28.03.1994; STJ, REsp 38.657/SP, Quarta Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 
j. 22.03.1994, DJ 25.04.1994. 
10 STJ, REsp 6.080/RJ, Terceira Turma, rel. Min. Nilson Naves, j. 03.12.1991, DJ 17.02.1992.
11 Ver, infra, n.º 4.
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ou flácidos, como o direito de família, a uniformização seja tarefa mais delicada, ela é, obviamente, 
também necessária. 

Mas, uma vez “fixada” a nova tese, pela jurisprudência, não há mais liberdade: todas ou todos 
os concubinos deveriam ter a sua situação de direito material resolvida à luz da nova orientação.

Os princípios basilares que orientam o ambiente decisional também influem de modo 
determinante nas técnicas usadas na redação das regras positivadas são concebidas. Se o princípio que 
informa a interpretação do direito, naquele dado ambiente, é o da legalidade estrita, dificilmente haverá 
normas contendo cláusulas gerais ou pluralidade de dispositivos usando conceitos excessivamente vagos. 
São, via de regra, realidades que não andam juntas.

Os princípios basilares dos diversos ambientes decisionais podem recomendar o uso de 
expressões com textura aberta, e isto, é claro deve influir no espaço de liberdade que tem o juiz para tomar a 
decisão. É uma técnica que oxigena o direito, permitindo que nele penetrem elementos da realidade externa: 
sociais, éticos e até científicos.

A alteração da jurisprudência em casos assim nos ambientes decisionais frouxos, é extremamente 
benéfica. Deve ser, não simples alteração do direito, mas evolução do direito. É o direito se transmudando, 
para atender, de forma mais visível, o princípio da dignidade humana.

Situação extremamente diversa é a que ocorre quando a alteração da jurisprudência tem lugar 
como decorrência da “mudança de opinião” dos juízes. Esta alteração, via de regra, é brusca, não significa, 
em sentido algum, evolução do direito e inviabiliza de modo definitivo a uniformização, já que impossibilita 
a estabilização. Esta alteração de compreensão do direito decorrente de “fatores pessoais” é extremamente 
criticável e nociva, ainda mais porque normalmente ocorre em tribunais superiores, cuja função (e razão de 
ser) é justamente a de orientar os demais órgãos do Poder Judiciário.

Estas mudanças ocorrem, não raramente, ou quase que exclusivamente, em ambientes decisionais 
cujos princípios não o permitem, como, por exemplo, o direito tributário. Várias interpretações equivalem a 
várias normas – onde ficam a isonomia e a previsibilidade?

4 O QUE TORNA OS CASOS IGUAIS? – CASOS DIFÍCEIS E CASOS ROTINEIROS

Ninguém põe em dúvida que “o direito deva dar a cada um o que é seu”. Assim como não há 
opositores à ideia de que like cases should be treated alike.12 As ideias formuladas neste extremo grau ou 
nível de abstração não suscitam discordâncias, já que, praticamente, nada significam.13

As questões realmente difíceis consistem em saber o que é de cada um e o que torna os casos 
iguais, de molde a levar a que devam ser tratados (= solucionados) da mesma forma.

Há técnicas de uniformização decisória que têm como pressuposto a identidade 

12 Casos iguais devem ser tratados do mesmo modo.
13 Frederick Schauer. Precedent, in Stanford Law Review, vol. 39, Fev. 1987, p. 571-596.
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integral das situações: os fatos e a questão jurídica, stricto sensu, são absolutamente iguais. 
Não necessariamente o quadro fático subjacente integralmente considerado: mas, dentre os fatos, 
aqueles tidos como relevantes pelo direito para a incidência (ou não) da consequência sobre a qual 
se discute. Seriam, então, idênticos, os traços eleitos pelo legislador como essenciais à hipótese 
de incidência da consequência.

É, por exemplo, o método pelo qual se agruparam os casos em que consumidores discutiam 
ser ou não legal a cobrança da assinatura básica, por parte das Companhias Telefônicas para julgamento 
de acordo com o regime dos arts. 1.036 e ss do CPC. Fatos como, por exemplo, a idade ou a profissão dos 
consumidores autores das ações não eram idênticos. Isto é, todavia, absolutamente irrelevante para efeitos 
de traçar os contornos da hipótese de incidência do direito: para se saber se a assinatura básica era (ou não) 
devida, pouco importam idade e profissão dos assinantes.14

Entretanto, há maneiras de uniformizar o entendimento dos Tribunais muito mais refinadas, em 
que o que há de comum nos casos nada mais é do que um núcleo pequeno, mas fortemente significativo, 
em torno dos quais podem estar fatos completamente diferentes. Dando um exemplo extremo, poderíamos 
considerar contraditórias decisões em que se tivesse concedido indenização de dez mil reais pela perda de 
uma perna e de cinquenta mil reais por um dedo decepado.

O direito contemporâneo abriu-se para a sociedade, de modo a englobá-la e à sua complexidade. 
Os hard cases15 se multiplicam. Como observamos antes, os ordenamentos jurídicos se aparelham com 
regras flexíveis, que contêm conceitos vagos, cláusulas gerais, e os princípios jurídicos estão cada vez mais 
presentes nos raciocínios jurídicos.

Estes parâmetros mais nublados, é evidente, comprometem a previsibilidade, e podem chegar a 
inviabilizar a forma sistemática do direito, ideia tão cara à forma de se ver o direito nos países de civil law. 
A não ser que haja obediência aos precedentes.

O único modo de uniformizar a jurisprudência em casos mais complexos, que ocorrem nos 
ambientes decisórios ditos antes “frouxos”, não possíveis de serem tratados de forma coletiva, por não serem 
idênticos, é adotarem-se métodos mais refinados de interpretação das decisões, de modo a extrair-lhes o core, 
como fazem os povos de common law.

5 Como uniformizar a jurisprudência em casos que não são absolutamente iguais

A ideia de que a vinculação a precedentes pode-se fazer usando o método da identidade essencial 
(e não da identidade absoluta), poderia ser bem ilustrada com os casos abaixo. Um, em que um paciente 
do Serviço Único de Saúde pleiteia, diante do Judiciário, preferência na “fila” para transplante de órgãos, 

14 Reclamação 4.982/SP, Primeira Seção, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 27.04.2011, DJe 04.05.2011.
15 Um hard case é um caso que deve ser resolvido à luz de regras e/ou princípios típicos de ambientes decisionais frouxos cuja 
solução não está clara na lei, ou realmente não está na lei, e deve ser “criada” pelo Judiciário, a partir de elementos do sistema 
jurídico. Hard cases podem dizer respeito a situações sociais em relação às quais esteja havendo, no plano dos fatos, uma alter-
ação de valores e/ou comportamental. 
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em virtude da gravidade de seu caso e outro em que o paciente pleiteia liberação da verba para um remédio 
caro que não consta da lista dos fornecidos pelo Estado.

A essência dos problemas mencionados é saber se o Judiciário se pode imiscuir a este 
ponto na atividade do executivo, correndo o risco de resolver um problema e criar outros: salva 
a vida daquele que pleiteou em juízo ser o primeiro da fila e causa a morte do primeiro que foi 
preterido; custeia o remédio não oferecido e, para isso, usa verba dos remédios comuns para gripe, 
que beneficiam toda a população16.

O segundo caso é o em que se nega indenização a uma parte de uma gleba de terra que 
está sendo desapropriada, em que o proprietário plantava psicotrópicos, pois, naquela medida, a 
propriedade não cumpria sua função social. Se assim se decidiu, futuramente um caso em que o 
proprietário mantinha pessoas em regime de trabalho escravo em gleba desapropriada deve ser 
resolvido da mesma maneira.

Estes casos são, evidentemente, iguais, no que tange ao seu core, à sua ratio decidendi, à sua 
essência jurídica.

Saber quando os casos são iguais, ou determinar quais critérios devem fazer com que devamos 
considerar iguais certos casos, é um problema que se põe de forma aguda justamente quando se pensa na 
vinculação por identidade essencial e não integral. Como disse antes, esta é a forma de vinculação que 
deve haver em alguns casos, como, por exemplo, quando os tribunais decidem casos envolvendo padrões 
flexíveis de decidibilidade, como conceitos vagos, princípios jurídicos ou cláusulas gerais, em ambientes 
decisionais frouxos.

Trata-se de uma forma de vinculação que se aproxima consideravelmente à que se faz nos 
países de common law, quando se interpreta um precedente. Nestes países, como é sabido, o juiz faz a 
lei, cria a regra. Ora, é inescondível que quando o juiz brasileiro aplica a um caso concreto a norma 
que contém, por exemplo, a previsão da função social da propriedade, este juiz também estará, numa 
certa medida criando direito, ao “preencher” a norma já existente com peculiaridades da situação fática 
subjacente à decisão.

Por isso, a necessidade de que, para se preservar a igualdade, também nestes casos, haja 
uniformização, coerência, harmonia e previsibildiade.

Mas, de fato, é um processo refinado o que leva a que se estabeleça qual a essência dos casos, 
possibilitando que sejam postos lado a lado e decidindo da mesma forma, quando os fatos não são iguais.

Quanto mais aparelhado for um sistema para reconhecer a identidade essencial entre casos, 
cujos fatos não sejam absolutamente idênticos, mais harmônico será o sistema e mais previsibilidade se 
conseguirá criar.

16 Sobre o tema, já tivemos a oportunidade de nos manifestar em trabalho escrito em co-autoria com Luiz Rodrigues Wambier. 
Direito processual civil. São Paulo: RT, 2013. – (Coleção tratado jurisprudencial e doutrinário; v.1), n. 19, p. 303 e ss; v., ainda 
Teresa Arruda Alvim Wambier. Políticas Públicas e a ingerência do Judiciário. ReDAC, ano 2, vol. 11, ago./2014, 133-146; e A 
uniformidade da jurisprudência como garantia do respeito à isonomia em matéria de políticas públicas. Revista da Academia 
Paranaense de Letras Jurídicas. Curitiba: Juruá, n. 3, 2014, p. 143-154. 
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Para ilustrar a dificuldade de se fixarem os fatos que seriam realmente relevantes para um 
precedente, num caso extraído do common law, é oportuno o exemplo Donoghue v. Stevenson [1932] A. C. 
532. Os fatos subjacentes a esta decisão eram os seguintes: uma viúva estava com uma amiga em um café, e 
esta amiga lhe comprou um iced drink, que lhe foi entregue pelo proprietário. Este colocou o sorvete em um 
copo e derramou, sobre o sorvete, o conteúdo de uma garrafa opaca de ginger beer. Um pouco depois disso, 
esta viúva despejou sobre o sorvete o que sobrava da garrafa e então viu que lá havia restos de uma cobra 
em decomposição. Ela levou um choque e, em seguida, teve gastroenterite. Em virtude disso, processou 
a Stevenson & CO. Argumentou-se que não havia contrato entre eles e a tal viúva (Mrs. Donoghue) e que 
eles não seriam responsáveis em relação a ela, por nenhum defeito do produto. Entretanto, a House of 
Lords considerou que a empresa deveria, sim, responder, porque teria um duty to take a reasonable care na 
preparação e no engarrafamento da bebida.17

Qual a essência deste caso: um fabricante de bens tem o dever de tomar precauções para 
não causar danos (= duty of care) em relação ao consumidor último. Então, veja-se, o fato de se tratar 
da fabricação de bebidas, o de se tratar de garrafas opacas, de a bebida ter sido consumida em um café, 
todos foram desconsiderados como fatos essenciais integrantes da decisão. Ou seja, houvessem sido 
outros, teria sido a mesma decisão.

O quão relevante teria sido, pode-se perguntar, que alguém tivesse tido a oportunidade de 
inspecionar e checar a segurança para o uso, do artigo em questão? E seria relevante o fato de se tratar de 
um conserto e não de defeito de fabricação? Muitas destas questões foram levantadas em casos posteriores, 
em que se discutiu se o precedente Donoghue v. Stevenson deveria ser aplicado.18

Este precedente foi aplicado a um caso em que o autor pleiteava indenização em consequência 
da queda de um elevador. O proprietário do prédio tinha contratado uma empresa de engenheiros para 
consertar este elevador e a queda ocorreu por que o conserto foi mal feito. A regra geral do caso Donoghue 
foi aplicada a este caso (Haseldine v. Daw) embora pudesse, segundo alguns, ter havido distinguishing, 
já que os réus não eram fabricantes, mas simplesmente consertaram o elevador. Ademais, poderia ter 
sido feita uma inspeção, depois do conserto, o que, no caso Donoghue não poderia ter ocorrido, já que a 
garrafa era opaca.19

Felizmente, nos tribunais brasileiros, encontram-se decisões em que se reconhece haver 
identidade essencial entre casos, embora os fatos não sejam os mesmos. Raciocina-se por analogia.

Vale a pena menção e referência expressa a um julgado do TJPR em que se reconheceu identidade 
substancial (= mesmo core) nos contratos de locação de bens móveis e de compartilhamento, para efeito de 
incidência de ISS.

Diz-se, no acórdão, que “no caso em tela, a locação se refere a postes e torres, os quais se 

17 “Os ingleses preferem lidar com a noção de duty a lidar com a ideia de direitos (rights). E ficam mais à vontade para falar em 
remedies, do que em rights”. No original: Not only has English law generally been much happier in dealing with duties than with 
rights, it has also, I think, clearly been happier in dealing with remedies than with rights (P. S. Atiyah, Pragmatism and Theory 
in English Law, The Hanlyn Lectures, Londres, Stevens & Sons, 1987, p. 21).
18 What is binding in a Precedent, Geoffrey Marshal, in Interpreting Precedents, coord. D. Neil MacCormick e Robert Summers, 
Ashgate, Dartmouth, 1997, 503 a 517, especialmente p. 505.
19 Haseldine v. Daw [1941] 2KB 343.
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enquadram no conceito de bens imóveis por acessão. Ainda assim, porém, os fundamentos utilizados pelo 
Supremo para declarar a inconstitucionalidade [da incidência de ISS] sobre a locação de bens móveis podem 
ser utilizados no que refere à hipótese sub judice”. (Destaques meus, na expressão que indica não serem 
idênticos os fatos subjacentes à questão jurídica a ser resolvida).20

O mesmo tipo de identidade, não absoluta, mas essencial, foi reconhecida no acórdão 
do STJ, que julgou o RE 1.185.685-SP (2010/0049461-6), entre as situações do vale alimentação 
e do vale transporte. Na ementa, diz-se que “o valor concedido pelo empregador a título de vale 
alimentação não se sujeita à contribuição previdenciária, mesmo nas hipóteses em que referido 
benefício é pago em dinheiro. (...) O STF, em situação análoga, concluiu pela inconstitucionalidade 
da incidência de contribuição previdenciária sobre valor pago em espécie sobre o vale transporte 
do trabalhador, mercê de o benefício ostentar nítido caráter indenizatório. (STJ, RE 478.410-
SP, Tribunal Pleno, rel. Min. Eros Grau, j. 10.03.2010, DJe 14.05.2010). (Grifos meus, em 
expressão que indica o reconhecimento de que as situações não são absolutamente idênticas, mas 
substancialmente idênticas).21

Por isso, no meu entender, são absolutamente equivocadas decisões do STJ em que se afirma 
caberem embargos de divergência exclusivamente em hipóteses em que há “absoluta similitude fática” e 
injustificável a recusa do exame de questões ligadas a honorários advocatícios ou ao juízo de admissibilidade 
de recurso especial.22

Mesmo os casos que envolvem fatos mais complexos, daqueles que não se repetem no plano 
empírico de modo idêntico, podem ser reduzidos a um grau elevado de abstração, que é justamente o que 
proporciona a possibilidade de uniformização.

Todos os problemas, a que acima me referi, positivamente não se põem quando se trata 
da vinculação por identidade absoluta em que os fatos são absolutamente iguais. É esta espécie de 
vinculação que se dá, por exemplo, nos casos da aplicação dos arts. 543-B e C e 285-A do CPC/73, 
que correspondem aos arts. 1.036, 976 e 332, caput, §§ 3.º e 4.º, respectivamente, do NCPC. Todos 
os aspectos dos processos cuja tramitação é suspensa como decorrência de ter sido afetado o recurso, 
devem ser idênticos. O caso anterior, para a aplicação do art. 285-A, CPC de 1973, deve ser idêntico. 
E que se deve tratar de questão de direito, no sentido mais estreito que comporta a expressão: 
nenhuma dúvida há quanto aos fatos relevantes e há outros fatos (claro, sempre há), mas são absoluta 
e inteiramente irrelevantes.

É justamente o caso de se considerar ser ou não incidente o ISS sobre o leasing; serem 
ou não os aposentados de certa categoria profissional abrangidos por certo aumento; serem ou não 
mães adotivas abrangidas por certo benefício previdenciário concedido por lei que usa a palavra 
mãe, exclusivamente.

Nestes casos, ainda que haja fatos subjacentemente às questões que devem ser resolvidas, estes 
são integralmente absorvidos pelas expressões que os descrevem: leasing, ISS, aposentados... Nada há que 

20 Incidente de declaração de inconstitucionalidade 335850-5/01, de Guarapuava, 2.ª VC – Órgão Especial – j. em 18.12.2006.
21 STJ, REsp. 1.185.685/SP, Primeira Turma, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 17.12.2010, DJe 10.05.2011.
22 STJ, AgRg nos EResp. 748.975/SP, Corte Especial, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 04.06.2008, DJe 04.08.2008.
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se possa perguntar, para esclarecer: que tipo de leasing? Aposentados, com 70 ou 80 anos? Nada, além do 
que está dito, importa para a solução da controvérsia, QUE É UMA SÓ, em todos os casos.

6 COMO COMPATIBILIZAR: LIBERDADE PARA DECIDIR COM NECESSIDADE DE 
RESPEITO A PRECEDENTES?

Em síntese, o que dissemos neste artigo foi o seguinte:

(a) É inescondível que o juiz, ao decidir, exerce, em diferentes graus, muito frequentemente, 
atividade de índole criativa.

(b) Deve fazê-lo à luz do ethos dominante – e não de seus medos, de suas convicções religiosas 
ou políticas etc.

(c) Via de regra, os casos que proporcionam ao juiz oportunidade de, legitimamente, exercer 
certa dose de liberdade, localizam-se em ambientes decisionais ditos frouxos ou flexíveis: em que a 
qualidade da decisão é mais relevante do que a segurança jurídica.

(d) A liberdade de criação que os sistemas de civil law proporciona destina-se ao JUDICIÁRIO, 
e não a cada juiz, individualmente considerado. O legislativo faz a lei; o judiciário a interpreta e a aplica.

(e) Portanto, uma vez firmada a posição das Cortes Superiores (com liberdade) devem os demais 
órgãos do Judiciário – e, é evidente TAMBÉM AS PRÓPRIAS CORTES SUPERIORES! – respeitar a 
opção feita naqueles precedentes (sem liberdade).

(f) Quando se trata de decisões proferidas em ambientes frouxos ou flexíveis, os casos quase 
nunca são idênticos, sob o ponto de vista dos fatos. Há, todavia, formas de identificar a essência de casos, 
cujos fatos são diferentes, que o jurista brasileiro deve estudar. Isto se pode estudar, com grande proveito, 
com os autores de common law.
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REGRAS SOBRE HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS APLICÁVEIS 

AOS PROCESSOS INICIADOS 
NA VIGÊNCIA DO CPC-1973: 
uma crítica à solução construída 

no EAREsp n. 1.255.986/PR1

Fredie Didier Jr.2

Rafael Alexandria de Oliveira3

1 INTRODUÇÃO 

Nesses cinco anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015, é notável a produção 
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a respeito de temas sensíveis tratados nesse 
diploma processual. 

Este breve ensaio volta-se para um dos temas que mereceram atenção especial por parte da lei 
processual nova: o regramento dos honorários sucumbenciais. Esse é um assunto de inegável importância 
prática, uma vez que orbita o tema do custo financeiro do processo, uma das possíveis barreiras de acesso 

1 Este artigo é também resultado do grupo de pesquisa “Transformações nas teorias sobre o processo e o Direito processual”, 
vinculado à Universidade Federal da Bahia, cadastrado no Diretório Nacional de Grupos de Pesquisa do CNPq respectivamente 
nos endereços dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/7958378616800053. O grupo é membro fundador da “ProcNet – Rede Internacio-
nal de Pesquisa sobre Justiça Civil e Processo contemporâneo” (http://laprocon.ufes.br/rede-de-pesquisa).
2 Mestre em Direito pela UFBA. Doutor em Direito pela PUC/SP. Livre-docente pela USP. Pós-doutorado pela Universidade de 
Lisboa. Professor associado da Universidade Federal da Bahia, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. Membro da As-
sociação Internacional de Direito Processual, do Instituto Iberoamericano de Direito Processual, do Instituto Brasileiro de Direito 
Processual e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo. Advogado e consultor jurídico.
3 Mestre em Direito Público (UFBA). Especialista em Direito Processual Civil (Fac. Jorge Amado/JusPodivm). 
Membro da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo (ANNEP).Procurador do Município do Salvador/BA. 
Advogado.
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à justiça e também um dos mecanismos de prevenção à litigância irresponsável.

Tratamos mais especificamente da questão relativa à identificação do regramento aplicável 
aos processos que tiveram início ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (CPC-1973) e 
continuaram (ou continuam) tramitando na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC-2015): 
aplicam-se a esses processos as regras de sucumbência previstas no CPC-1973 ou aquelas previstas no 
CPC-2015?

O STJ tem diversas decisões a respeito desse assunto. Em 2019, no julgamento dos 
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial (EAREsp) n. 1.255.986/PR, a Segunda 
Seção chegou a uma conclusão que pretendeu encerrar a divergência havida entre os julgados da 
Terceira e da Quarta Turmas.

Partimos, pois, desse acórdão que julgou o EAREsp n. 1.255.986/PR para pautar a nossa análise.

2 ANÁLISE DO EARESP N. 1.255.986/PR

O STJ definiu, no EAREsp n. 1.255.986/PR, que o marco temporal para aplicação das regras 
sobre honorários é a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente quando se tratar de demanda de competência 
originária dos tribunais): se proferida na vigência do CPC-1973, aplicam-se as regras do CPC-1973, ainda 
que essa sentença venha a ser reformada ou anulada depois; se proferida na vigência do CPC-2015, aplicam-
se as regras do CPC-2015, ainda que a ação tenha sido proposta sob o CPC-19734.

Eis a ementa do acórdão:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 
20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL 
E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA 
SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL. 1. Em homenagem à 
natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança 
jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser 
alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência 
originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos 
honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas 
pelo CPC/2015. 3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, 
foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. 
Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma 
processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas. 4. No caso concreto, a sentença 
fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de 
origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras 
do diploma processual anterior. 5. Embargos de divergência não providos. (STJ, Corte Especial, EAREsp 
1255986/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/03/2019, DJe 06/05/2019)

4 Esse é também o entendimento de Leonardo Carneiro da Cunha (CUNHA, Leonardo Carneiro da. Direito intertemporal e o 
novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 18).
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Com isso, o STJ pretendeu resolver divergência então existente entre a Terceira e a Quarta 
Turmas.

Para chegar a essa conclusão, o acórdão do EAREsp n. 1.255.986/PR assentou-se nas seguintes 
premissas: a) as regras sobre honorários sucumbenciais têm natureza híbrida, de caráter processual e também 
material5; b) por isso, elas não são imediatamente alcançadas pela lei processual nova, como ocorreria se 
fossem regras de natureza exclusivamente processual; c) a jurisprudência do STJ já se consolidara no 
sentido de que a regra de honorários aplicável é aquela vigente ao tempo da sentença que os impõe6 – esse 
era o entendimento antes mesmo da vigência do CPC-20157; d) conforme lição de Chiovenda, o direito 
aos honorários surge com a decisão; a sentença não reconhece um direito pré-existente; antes da sentença 
há mera expectativa de direito8.

O acórdão destacou ainda que a conclusão alcançada – utilização da sentença como 
marco temporal para a eleição da regra de honorários aplicável ao caso – estaria em consonância 
com a proteção ao direito adquirido, à segurança jurídica e a vedação da surpresa, no sentido de 
que “a parte condenada em honorários advocatícios na sentença, em conformidade com as regras do 
CPC/1973, possui direito adquirido à aplicação das normas existentes no momento da prolação do 
respectivo ato processual”.

Curioso que, nessa passagem, o acórdão do EAREsp n. 1.255.986/PR cita decisão tomada pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF) nos Embargos de Declaração em Ação Originária n. 506 (AO 506 ED), e 
faz uma minuciosa transcrição do voto do Min. Gilmar Mendes, relator do caso. 

O acórdão do STF, que se baseia amplamente na segurança jurídica, trata justamente 
da impossibilidade de se impor à Fazenda Pública, ali vencida, regra de honorários nova e mais 
grave, como é o caso da estabelecida no art. 85, §3º, do CPC-2015, considerando que a demanda foi 
ajuizada na vigência do CPC-1973. Nas palavras do Min. Gilmar Mendes, “quando se ingressa com 
a demanda, tem-se a previsibilidade dos ônus processuais, entre os quais se incluem os honorários 
advocatícios”, de modo que “há direito de o ente público não se sujeitar à mudança dos custos 
processuais de forma pretérita”9.

5 STJ, Corte Especial, REsp 1113175/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 24/05/2012, DJe 07/08/2012; STJ, Sexta Turma, REsp 
470.990/RS, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 03/12/2002, DJ 12/05/2003; STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 267.365/RS, rel. 
Hélio Quaglia Barbosa, j. 24/05/2005, DJ 27/06/2005.
6 STJ, Corte Especial, SEC 14.385/EX, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/08/2018, DJe 21/08/2018; STJ, Corte Especial, EDcl na 
MC 17.411/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20/11/2017, DJe 27/11/2017; STJ, Segunda Turma, REsp 1649720/RS, rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, j. 24/10/2017, DJe 30/10/2017; STJ, Segunda Turma, REsp 1672406/RS, rel. Min. Herman Benja-
min, j. 22/08/2017, DJe 13/09/2017; STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1696013/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 15/05/2018, 
DJe 21/05/2018; STJ, Quarta Turma, REsp 1465535/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/06/2016, DJe 22/08/2016; STJ, Pri-
meira Turma, REsp 1644846/RS, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27/06/2017, DJe 31/08/2017; STJ, Primeira Turma, REsp 1647246/
PE, rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, j. 21/11/2017, DJe 19/12/2017.
7 STJ, Primeira Turma, REsp 783.208/SP, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 03/11/2005, DJ 21/11/2005; STJ, Primeira Turma, 
REsp 542.056/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 19/02/2004, DJ 22/03/2004; STJ, Primeira Turma, REsp 1113666/SP, rel. Min. Benedi-
to Gonçalves, j. 06/08/2009, DJe 19/08/2009; STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 910.710/BA, rel. Min. Castro Meira, j. 
16/09/2008, DJe 28/11/2008.
8 STJ, Quarta Turma, REsp 729.021/RS, rel. Min. Raul Araújo, j. 03/02/2015, DJe 06/02/2015; STJ, Terceira Turma, REsp 
1133638/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06/08/2013, DJe 20/08/2013.
9 STF, Segunda Turma, AO 506 ED, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/08/2018, DJe 22/10/2018. 
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Voltaremos a esse acórdão do STF mais adiante.

Na sequência, o acórdão do EAREsp n. 1.255.986/PR, referindo-se ao art. 10 do CPC-2015, 
considerou que as partes têm o “direito de não serem surpreendidas por fatos inesperados [...] notadamente 
quando o jurisdicionado ingressa com ação sob o amplexo de determinada regra que, posteriormente, é 
alterada por lei posterior”.

3 CRÍTICA À CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO STJ NO EARESP N. 1.255.986/PR

O entendimento consagrado no EAREsp n. 1.255.986/PR vem sendo aplicado pelo STJ nos 
julgamentos que tratam do tema10. A matéria já está bem consolidada naquela Corte. Entendemos, porém, 
que a solução construída não é a melhor, não é condizente com outras decisões proferidas pelo próprio STJ 
quanto ao tema dos honorários sucumbenciais e tampouco preserva integralmente o direito adquirido, a 
segurança jurídica e a regra da não-surpresa.

A decisão do STJ tampouco está alinhada com o que já decidiu o STF sobre o assunto. 
Na AO 506, por exemplo, citada e transcrita no corpo do acórdão do EAREsp n. 1.255.986/PR, o 
STF decidiu em sentido oposto à conclusão alcançada pelo STJ11. Em outros casos, julgados já na 
vigência do CPC-2015, o STF deliberou sobre os honorários sucumbenciais tomando por base o 

10 Por exemplo: STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1861064/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 07/12/2020, DJe 11/12/2020; 
STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657733/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves j. 07/10/2019, DJe 09/10/2019; STJ, Primeira 
Turma, EDcl no REsp 1514775/SE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15/08/2019, DJe 05/09/2019; STJ, Segunda Turma, 
REsp 1828624/PE, rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/09/2019, DJe 11/10/2019; STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 
1.713.784/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe de 20/09/2018.
11 Embargos de declaração em ação originária. 2. Direito Processual Civil Coletivo. 3. Ação popular. Juízo competente 
para a execução do julgado. Local de domicílio das partes. Aplicação analógica do parágrafo único do art. 516 do CPC. 
Possibilidade. Razoável duração do processo. Economia processual. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. 
5. Agravos internos em ação originária. 6. Direito Processual Civil e Direito Constitucional. 7. Prescrição. Prazo pre-
scricional previsto no art. 21 da Lei 4.717/65. Manutenção da decisão. 8. Inépcia da exordial. Pagamento de gratificação 
com base em texto de lei adulterado. Incidência dos arts. 1º e 2º da Lei de Ação Popular. 9. Alegação de coisa julgada. 
Inocorrência. Decisão com trânsito em julgado, favorável aos magistrados estaduais, porém com objeto diverso da dis-
cussão destes autos. 10. Suposto error in procedendo. Aplicação analógica do art. 9º da Lei 4.717/1965. Ausência de 
comprovação de condenação criminal transitada em julgada em face do autor popular. Cotitularidade pelo Ministério 
Público Federal, que já acompanhava o feito como custos legis. 11. Cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CR/1988 
e Súmula Vinculante 10 do STF). Reconhecimento das irregularidades no pagamento da gratificação pelo Plenário do 
STF, em questão de ordem. Decisão monocrática que apenas confirmou tese já sedimentada em sessão plenária. Art. 
949, parágrafo único, do CPC/2015. 12. Gratificação de nível superior. Pagamento realizado sem amparo constitucional 
e legal. Vedação prevista no art. 37, XIII, da Constituição Federal. Inteligência da Súmula 333/STF, posteriormente 
convertida na Súmula Vinculante 37/STF. 13. Restituição dos valores recebidos indevidamente, haja vista a comprovada 
má-fé. Manifesta inconstitucionalidade em razão de o pagamento advir de lei fraudada. Gratificação que retribui req-
uisito inerente ao cargo de juiz, exigido em concurso público. 14. Honorários advocatícios. Direito intertemporal. De-
manda ajuizada antes da entrada em vigor do novo CPC. Fazenda Pública vencida. Verba sucumbencial que recai sobre 
o erário. Indisponibilidade do interesse público. Aplicação do art. 20, §4º, do CPC/1973. Precedentes. 15. Majoração 
dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 16. Imposição da multa, de forma solidária entre os agravantes, 
prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil/2015, no percentual de 1%, no caso de julgamento unânime. 
17. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 18. Agravos aos quais se nega provimento. (STF, 
Segunda Turma, AO 506 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 31/08/2018, DJe 23/10/2018, grifamos)



Revista ESA, Florianópolis, v. 1, n. 1, setembro, 2021

REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/SC REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/SC

92

regramento do CPC-1973, porque era o vigente ao tempo da propositura da demanda12.

Há duas questões que precisam ser consideradas.

Em primeiro lugar, o fundamento da condenação em honorários sucumbenciais não é 
a derrota certificada na sentença, mas a constatação de que houve um comportamento causador 
do processo judicial, de modo que é o momento de ocorrência desse comportamento que deve 
ser levado em consideração para fins de definição da legislação aplicável (princípio da segurança 
jurídica/irretroatividade da lei nova).

Em segundo lugar, a deflagração da demanda judicial pressupõe uma decisão da parte quanto 
à assunção dos riscos do processo – dentre eles o risco financeiro, atrelado aos custos do processo –, de 
sorte que a sentença que, aplicando lei posterior, impõe à parte consequência imprevista e imprevisível 
no momento do ajuizamento se revela uma decisão-surpresa (princípio da segurança jurídica/vedação à 
decisão-surpresa). 

Essas questões nos levam a pensar que o marco temporal a ser considerado para o fim de 
identificar a legislação aplicável ao caso não deveria ser a sentença, mas sim a demanda – demanda inicial, 
reconvencional, recursal ou executiva, como veremos adiante. 

Seguem as nossas razões.

4 O FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS NÃO É A DERROTA, MAS A CAUSALIDADE – MESMO O VENCEDOR 
PODE SER DEVEDOR DE HONORÁRIOS

4.1 A CAUSALIDADE COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS

O fato de o direito aos honorários sucumbenciais depender de certificação por decisão judicial 
não significa dizer que esse direito “nasce” da sentença – isto é, a existência da sentença não é o fato 
gerador desse direito. A sentença o reconhece e impõe (isto é, condena), tal como faz quando reconhece e 
impõe o pagamento de uma indenização, sem que, por isso, se diga que o direito à indenização é, também 
ele, um direito que “nasce” da sentença.

O que faz “nascer” o direito aos honorários sucumbenciais (o seu fato gerador) é a conduta da 
parte que dá causa ao processo judicial: aquele que dá causa a uma ação judicial deve pagar honorários ao 
advogado daquele que foi envolvido injustamente nessa ação.

12 Por exemplo: STF, Primeira Turma, ACO 2098, rel. Min. Marco Aurélio, j. 10/05/2016, DJe 01/08/2016; STF, Tribunal Pleno, 
ACO 727 ED, rel. Min. Marco Aurélio, j. 16/09/2020, DJe 05/10/2020. Neste último caso (ACO 727), o Min. Luís Roberto Bar-
roso chegou a registrar voto vencido no sentido de que, como o caso foi julgado em fevereiro/2020, embora a ação tivesse sido 
proposta em 2004, não seria cabível a compensação de honorários prevista no art. 21 do CPC-1973, já que essa possibilidade foi 
afastada no CPC-2015. Ainda assim, os demais Ministros e Ministras acompanharam o voto do relator, o Min. Marco Aurélio, 
aplicando ao caso, julgado em fevereiro/2020, o CPC-1973.
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É bem conhecida a premissa de que o direito aos honorários é determinado pela 
causalidade13. Não é a derrota no processo que determina o dever de pagar honorários de 
sucumbência ao advogado da contraparte. A sucumbência é apenas um indício da causalidade; 
há uma presunção de que o sucumbente/vencido deu causa ao processo. Mas não raro a regra da 
sucumbência é afastada como índice de causalidade, a ponto de o vencedor do processo ter que, 
a despeito de vitorioso, arcar com os honorários sucumbenciais, por se constatar ter sido ele o 
causador da demanda judicial.

A regra da causalidade inspira pelo menos dois enunciados normativos vigentes: (i) o enunciado 
n. 303 da súmula do STJ, segundo o qual “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida 
deve arcar com os honorários advocatícios”; e (ii) o art. 85, §10, do CPC, segundo o qual “nos casos de 
perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Mas a sua aplicação não 
se restringe a essas duas hipóteses, já que, como dissemos, a regra da causalidade é subjacente à regra da 
sucumbência – a sucumbência é apenas um indicador da causalidade.

Dessa forma, o advogado não tem direito aos honorários porque seu cliente é vencedor. O 
advogado tem direito aos honorários porque o adversário do seu cliente, vencido ou vencedor, deu causa 
ao processamento.

A imposição do dever de pagar honorários sucumbenciais pressupõe, portanto, que o 
magistrado faça um juízo acerca da conduta das partes. Não se trata de um efeito anexo da sentença – 
aquele que decorre do simples fato de a sentença existir, como a hipoteca judiciária (CPC, art. 495), a 
perempção (CPC, art. 337, V) ou o dever de ressarcir os prejuízos decorrentes do cumprimento provisório 
da decisão que foi posteriormente reformada (CPC, art. 520, I)14.

O que determina a condenação em honorários de sucumbência não é, necessariamente, a 
derrota, mas sim a conduta da parte, que formulou demanda sem necessidade ou razão, ou da parte que, 
sem necessidade ou razão, levou a outra a formular demanda judicial contra si. Nos casos em que foi o 
vencido quem deu causa ao processo, a constatação é mais evidente, mas nem por isso se pode dizer que 
não há uma análise de fatos/condutas por parte do magistrado.

É um equívoco, portanto, afirmar que o direito aos honorários apenas surge com a sentença, ou 
que, enquanto não fixado na sentença, não há direito, mas mera expectativa de direito aos honorários15. O 
que gera o dever de pagar honorários é dar causa ao processo, assim como o que gera o dever de pagar a 
indenização é dar causa a prejuízos. Aqui, voltamos ao início: do mesmo modo que não se pode dizer que 
o direito à indenização “surge” com a sentença (que, na verdade, o reconhece e impõe), tampouco se pode 
dizer que o direito aos honorários “surge” com a sentença. 

13 STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1371774/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; 
STJ, Terceira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1813803/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; STJ, Pri-
meira TUrma, AgInt no REsp 1825943/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15/12/2020, DJe 18/12/2020; STJ, Segunda 
Turma, REsp 1.801.071/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/06/2019.
14 Nesses casos, a sentença é considerada como um fato jurídico que gera uma consequência jurídica: o direito à garantia hi-
potecária, na hipoteca judiciária, a perda do direito ao ajuizamento da demanda, no caso da perempção, ou o direito ao ressarci-
mento dos prejuízos, no caso do cumprimento provisório em que há reforma da decisão exequenda.
15 STJ, Corte Especial, Edcl na MC 17411/DF, rel. Min. Bendito Gonçalves, j. 20/11/2017, DJe 27/11/2017.
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No processo, há, de ambos os lados, a afirmação do direito aos honorários, porque as partes 
imputam uma a outra a conduta de dar causa ao processamento. Tanto que há, de lado a lado, o pedido, 
explícito ou implícito, de condenação da parte adversária ao pagamento de honorários. Cabe ao juiz 
decidir quem tem razão sobre o objeto principal do processo e sobre esse pedido acessório. 

Não há nisso diferença substancial para o que acontece numa demanda em que uma parte 
afirma ter, em face da outra, um direito de crédito. A única peculiaridade que pode haver quanto 
aos honorários é que a conduta afirmada como causa de pedir do direito aos honorários consiste em 
dar causa ao próprio processo em que se pede o reconhecimento desse direito. O processo é, pois, o 
produto da conduta indevida invocada como causa de pedir e, ao mesmo tempo, a arena em que esse 
direito é discutido e reconhecido.

Essa sutil diferença não é, contudo, suficiente para que se diga que esse direito nasce da 
decisão que encerra o processo. Basta ver que, se as partes transigirem, podem chegar a uma composição 
acerca do direito aos honorários sucumbenciais, sem que se possa dizer que esse direito nasceu de uma 
decisão judicial16.

Repetimos: a decisão apenas reconhece o direito aos honorários e impõe o seu pagamento, fazendo, 
para tanto, uma análise da conduta das partes. O que dá ensejo ao direito, o seu fato gerador, não é a decisão 
judicial, mas a conduta causadora do processo.

4.2 CONSIDERAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONDUTA CAUSADORA DO 
PROCESSO E IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA

A conduta ensejadora do dever de pagar honorários não é praticada no momento em que a 
sentença é proferida. Ela já foi praticada antes. O que a sentença faz é, simplesmente, constatar essa conduta 
e tomá-la como fundamento para a condenação. 

Considerando, então, que a conduta ensejadora do dever de pagar honorários não é contemporânea 
à sentença, mas anterior, é natural que se deve verificar o momento em que tal conduta foi praticada, porque 
é a lei então vigente que deve ser considerada para apuração da existência do dever ao pagamento de 
honorários (an debeatur) e do valor desses honorários (quantum debeatur). Não se pode pretender aplicar 
as consequências jurídicas da lei nova (o CPC-2015) à conduta praticada na vigência da lei velha (o CPC-
1973), sob pena de aplicação retroativa dessa lei nova, com ofensa ao princípio da segurança jurídica. 

Veremos adiante, por exemplo, que há entendimento no sentido de que a ação trabalhista ajuizada 
antes da Lei n. 13.467/2017, diploma que incluiu previsão de honorários sucumbenciais no processo trabalhista 
(CLT, art. 791-A), não se sujeita à condenação de honorários, porque, ao tempo em que foi praticada a conduta 
da parte (que deu causa ao processo), o ordenamento não previa essa consequência jurídica. 

Também veremos que o próprio STJ manifestou semelhante entendimento quanto às alterações 

16 Lembre que não é a decisão judicial homologatória que confere eficácia à norma convencionada; a homologação a torna título 
executivo judicial. A norma convencionada é eficaz independentemente de homologação – salvo se houver condição negocial em 
outro sentido. Nesse caso, pois, a fonte do direito aos honorários não seria a decisão, mas a convenção.
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legislativas promovidas pelo art. 29-C da Lei n. 8.036/1990, que excluiu o dever de pagar honorários de 
sucumbência nas causas envolvendo discussão sobre o FGTS, e pelo art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997, que 
excluiu o dever de a Fazenda Pública pagar honorários sucumbenciais nas execuções não embargadas.

Sobre a (ir)retroatividade das leis, Humberto Ávila, de modo preciso, estabelece a sua relação 
com o princípio da segurança jurídica:

Como a retroatividade faz com que a norma anterior, em cuja eficácia se confiou, tenha parte da sua 
eficácia anulada pela norma posterior, a retroatividade não diz respeito apenas a um problema relacionado à 
transição do passado ao presente, mas também do presente ao futuro: o cidadão, tendo sido frustrada a sua 
confiança com relação à eficácia da norma anterior pela modificação introduzida pela norma presente, passa 
a desconfiar de que também a eficácia da norma presente pode ser alterada por uma norma futura. Em outras 
palavras, o fenômeno da retroatividade causa tanto uma frustração da confiança normativa com relação ao 
passado quanto o nascimento de uma desconfiança jurídica com relação ao futuro. Retroatividade, enfim, 
é um problema que toca tanto à exigência de confiabilidade quanto à de calculabilidade do ordenamento 
jurídico. Ela atinge, em suma, a segurança jurídica na sua dupla dimensão.17 (grifamos)

Para compreender a impossibilidade de aplicação imediata da lei nova na determinação das 
consequências de um fato ocorrido no passado, é preciso relembrar que, embora se diga que as regras sobre 
honorários têm natureza material e processual, a verdade é que, nesse tema de direito intertemporal, os 
julgados quase sempre se esquecem da natureza material dessas regras.

4.3 SE AS REGRAS SOBRE HONORÁRIOS TÊM NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, 
É PRECISO CONSIDERAR TAMBÉM A SUA NATUREZA MATERIAL PARA FINS DE 
APLICAÇÃO DA LEI NOVA

O entendimento manifestado no julgamento do EAREsp n. 1.255.986/PR sobre a aplicabilidade 
do art. 85 do CPC-2015 aos processos sentenciados na vigência do CPC-2015, ainda que iniciados sob o 
CPC-1973, termina por frustrar a dimensão material das regras sobre honorários de sucumbência. 

O STJ afirma que as regras sobre honorários também têm essa dimensão material; elas teriam 
caráter híbrido, de direito material e processual18. O acórdão do EAREsp n. 1.255.986/PR ratifica esse 
entendimento, mas, ao admitir a aplicação da lei nova às decisões proferidas sob a vigência do CPC-2015, 
ainda que a demanda tenha sido proposta sob o CPC-1973, termina por dar peso apenas à dimensão processual 
das regras sobre honorários, negligenciando o seu aspecto material. Registre-se que essa dimensão processual 
é, inclusive, bem discutível: as regras sobre honorários são regras de decisão, regras de julgamento, pois 
servem como suporte para a solução de um problema jurídico – para fins deste texto, podemos partir, no 
entanto, da própria premissa adotada pelo STJ.

17 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 425.
18 STJ, Primeira Turma, REsp 783.208/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 03/11/2005, DJ 21/11/2005, p. 168; STJ, Quarta Turma, 
RESp 1.465.535/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/06/2016, DJe 22/08/2016; STJ, Segunda Turma, REsp 1.636.124/AL 
rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/12/2016, DJe 27/04/2017.
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Atento à natureza material do direito (ou também material), é preciso observar o momento em 
que foi praticada a conduta ensejadora do dever de pagar honorários sucumbenciais, aplicando-se a ela as 
consequências jurídicas da regra vigente àquele tempo (tempus regit actum).

Pode ser, contudo, que, no curso do processo iniciado sob o CPC-1973, seja praticada nova 
conduta posteriormente tida como causadora da reiteração/manutenção do litígio – por exemplo, a 
interposição de recurso de apelação que posteriormente venha a ser rejeitado pelo tribunal. Se essa nova 
conduta (exercício da nova pretensão, mediante deflagração de demanda recursal) for praticada sob o 
CPC-2015, então a ela se aplica o art. 85 do CPC-2015, admitindo-se, por exemplo, em decorrência da 
sucumbência recursal, a majoração dos honorários inicialmente fixados (§11).

Essa é a única forma de respeitar os aspectos material e processual do direito aos honorários 
sucumbenciais: a regra nova incide imediatamente para os processos em curso (critério de aplicação 
imediata da lei processual), mas apenas se aplica aos fatos geradores/condutas ocorridos sob a sua vigência 
(critério de aplicação temporal da lei material – tempus regit actum).

Vejamos, agora, situações semelhantes à presente, em que o Judiciário – inclusive o 
próprio STJ, amplamente – reconheceu não ser possível aplicar aos processos já em curso a lei nova 
sobre honorários.

4.4 EXAME DE SITUAÇÕES SEMELHANTES

4.4.1 O EXEMPLO DA JUSTIÇA DO TRABALHO: NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 791-A DA CLT 
AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR A LEI N. 13.467/2017

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não previa, até a vigência da Lei n. 13.467/2017, a pos-
sibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, como regra geral. Assim, até a chamada reforma traba-
lhista, a causação do processo judicial trabalhista era conduta irrelevante para fins de imposição do pagamento 
de honorários sucumbenciais; a partir da reforma, no entanto, a conduta passou a ser juridicamente relevante.

Aplicando-se o entendimento adotado no acórdão do EAREsp n. 1.255.986/PR, a sentença que 
rejeitasse hoje a reclamação trabalhista proposta antes da Lei n. 13.467/2017 deveria condenar o causador 
do processo em honorários sucumbenciais. Sucede que, justamente porque esse entendimento implicaria 
aplicação retroativa da lei nova, causando surpresa à parte, ele não vem sendo seguido na Justiça do Trabalho.

Na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho19, a Associação Nacional dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho (Anamatra) consolidou importante enunciado (n. 98) dispondo que “em razão da 
natureza híbrida das normas que regem honorários advocatícios (material e processual), a condenação à verba 

19 “As propostas de enunciados foram debatidas e aprovadas na 2ª Jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, evento 
promovido pela Anamatra, em parceria com outras entidades, que reuniu mais de 600 juízes, procuradores e auditores fiscais do 
Trabalho, além de advogados e outros operadores do Direito que, divididos em oito comissões temáticas, debateram mais de 300 
propostas sobre a nova norma”. Disponível em: <www.anamatra.org.br/imprensa/noticias> Acesso em: 6 fev 2021.
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sucumbencial só poderá ser imposta nos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei 13.467/2017, haja 
vista a garantia de não surpresa, bem como em razão do princípio da causalidade, uma vez que a expectativa 
de custos e riscos é aferida no momento da propositura da ação”20 (enunciado n. 98, II Jornada Anamatra).

O TRT da 5ª Região (Bahia) proferiu decisão nesse mesmo sentido, reconhecendo que “os 
honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza jurídica híbrida, processual-material e de sanção 
compensatória, não podendo ser analisado tão somente na visão do direito intertemporal aplicável à regra 
processual (aplicação imediata), pois à época da propositura da ação trabalhista este tipo de condenação 
não existia no processo trabalhista”. Na sequência, pontuou, corretamente, que “o autor, ao ingressar com 
ação na vigência da lei anterior ponderou seus riscos – custo x benefício – não tendo oportunidade de pesar 
a nova regra gravosa, o que poderia influenciar na sua escolha”. 

Partindo da premissa de que “a aplicação de regra processual retroativa lesiva às partes implica 
decisão surpresa e ofende a segurança jurídica”, concluiu, finalmente, que “é a data da propositura da 
ação o marco temporal-processual para identificação das normas a regular os honorários advocatícios 
sucumbenciais no processo do trabalho”21.

É exatamente este o ponto de vista que defendemos.

4.4.2 O ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP N. 1.111.157/PB: APLICAÇÃO DO ART. 29-C DA LEI 
N. 8.036/1990 APENAS AOS PROCESSOS AJUIZADOS APÓS A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA

Em outra situação, o STJ proferiu decisão, com eficácia vinculante, afirmando que a 
mudança no regramento dos honorários de sucumbência não se aplica aos processos ajuizados antes 
da alteração legislativa.

O art. 9º da Medida Provisória n. 2.164-41, de 24/08/2001, inseriu na Lei n. 8.036/1990 um 
dispositivo que excluía o direito do advogado aos honorários sucumbenciais nas causas que versassem 
sobre FGTS22-23.

O TRF da 5ª Região, analisando recurso em que se pedia a exclusão do dever de a Caixa 
Econômica Federal pagar honorários de sucumbência, com base nesse dispositivo, manteve a condenação 
imposta em primeira instância, sob o fundamento de que “[o art. 29-C da Lei n. 8.036/1990] por ter 
natureza jurídica de direito material, e não de direito processual, não retroage nem se aplica a relações 
jurídicas já constituídas, de tal forma, não há como conferir, no presente caso, a isenção nela prevista 
sem ferir os princípios constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada”24.

A decisão do TRF da 5ª Região foi mantida pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial 

20 Disponível em: <http://www.jornadanacional.com.br/listagem-enunciados-aprovados-vis1.asp> Acesso em: 6 fev 2021.
21 TRT5, Terceira Turma, Processo 0000225-92.2016.5.05.0002, rel. Desa. Léa Nunes, DJ 14/12/2017.
22 Art. 29-C, Lei n. 8.036/1990. “Nas ações entre o FGTS e os titulares de contas vinculadas, bem como naquelas em que figurem 
os respectivos representantes ou substitutos processuais, não haverá condenação em honorários advocatícios”.
23 Esse dispositivo foi posteriormente considerado inconstitucional pelo STF (STF, Tribunal Pleno, ADI 2736, rel. Min. Cezar 
Peluso, j. 08/09/2010, DJe 28/03/2011).
24 Acrescentamos a informação entre colchetes.
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Repetitivo n. 1.111.157/PB, no qual se afirmou, sobre o art. 29-C da citada Lei n. 8.036/1990, que “sua 
aplicação, nos restritos domínios em que opera, não alcança os processos em curso antes da data da sua 
vigência, que se deu em 27.07.2001”25.

Como se percebe, nesse caso, o STJ decidiu, corretamente, que a data do ajuizamento do 
processo é um dado relevante para apurar a incidência, ou não, de novas regras que versem sobre honorários 
de sucumbência.

De acordo com art. 926 do CPC, o STJ deveria observar os deveres de integridade e coerência, 
adotando a mesma linha na interpretação da aplicação do art. 85 do CPC no tempo.

4.4.3 O ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP N. 470.990/RS E CASOS SUBSEQUENTES: 
APLICAÇÃO DO ART. 1º-D DA LEI N. 9.494/1997 APENAS AOS PROCESSOS AJUIZADOS 
APÓS A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA

O STJ também seguiu o entendimento aqui defendido quando se debruçou sobre o art. 1º-D da 
Lei n. 9.494/1997, incluído pelo art. 4º da Medida Provisória n. 2.180-35, de 24/08/2001, que passou a dispor 
que “não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas”.

A primeira manifestação do STJ sobre se o referido dispositivo se aplicava, ou não, aos processos 
em curso (isto é, ajuizados antes da alteração legislativa) foi no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 20, 
PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180/2001. 
APLICABILIDADE.

1. “Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for 
vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante 
apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.” (artigo 20, 
parágrafo 4º, do Código de Processo Civil).

2. Embora se atribua, em regra, ao direito processual eficácia imediata, as suas normas da espécie 
instrumental material, precisamente porque criam deveres patrimoniais para as partes, como a que se 
contém no artigo 20 do Código de Processo Civil, não incidem nos processos em andamento, quer se 
trate de processo de conhecimento, quer se trate de processo de execução, por evidente imperativo 
último do ideal de segurança também colimado pelo Direito.

3. As normas processuais instrumentais materiais, enquanto integram o estatuto legal do processo, 
são as vigentes ao tempo de seu início, não o alcançando a lei nova subseqüente.

4. A mesma regência no tempo tem a disposição do artigo 4º da Medida Provisória nº 2.180-35, 
mormente porque atributiva de privilégio à Fazenda Pública, nada autorizando que se suprima à 
parte, no particular da norma processual instrumental material, a eficácia da lei do tempo do início 
do processo de execução, como é próprio do Estado de Direito.

5. Ajuizada a execução posteriormente à edição da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, é de se reconhecer 
que “não são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas”.

25 STJ, Primeira Seção, REsp 1.111.157/PB, rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 22/04/2009, DJe 04/05/2009.



REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/SC

Revista ESA, Florianópolis, v. 1, n. 1, setembro, 202199

6. Recurso especial conhecido, mas improvido.

(STJ, Sexta Turma, REsp 470.990/RS, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 03/12/2002, DJ 12/05/2003, p. 374)

Observe que o recurso especial foi rejeitado exatamente porque o STJ constatou que a execução havia 
sido ajuizada depois da vigência do referido art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997. Mas o precedente deixou claro que, para as 
execuções ajuizadas antes da sua vigência, não se pode suprimir “à parte, no particular da norma processual instru-
mental material, a eficácia da lei do tempo do início do processo de execução, como é próprio do Estado de Direito”.

Esse foi o entendimento maciçamente adotado pelo STJ quanto ao tema, nos julgamentos em 
que ele esteve em pauta26. 

26 Por exemplo: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS AD-
VOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO IPERGS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA 
PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA INICIADA ANTES DO 
ADVENTO DA MP 2.180-35, DE 24/08/2001, QUE ACRESCENTOU O ARTIGO 1º-D À LEI 9.494/97. REGRA GERAL DO AR-
TIGO 20, § 4º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Ocorrência de omissão na decisão embargada quanto à fixação do percentual da 
verba honorária. 2. A regra contida no artigo 20, § 4º, do estatuto processual civil, foi excepcionada pelo artigo 1º-D da Lei 9.494/97, com 
a redação determinada pelo artigo 4º da Medida Provisória 2.180-35/2001, que dispõe: “Não serão devidos honorários advocatícios pela 
Fazenda Pública nas execuções não embargadas”. 3. Como é sabido, as normas processuais tem aplicação imediata mesmo para os proces-
sos em curso. Entretanto, por se tratar de norma processual com reflexo material, não incide para retirar direito adquirido à percepção 
dos honorários advocatícios. 4. Verifica-se que a execução iniciou-se antes do advento da norma provisória, logo cabível a estipulação 
dos honorários de advogado. 5. Embargos de declaração de Jurema Moraes Oliveira acolhidos para suprir a omissão existente em relação 
aos encargos de sucumbência, determinando que a parte ex adversa arque com as custas processuais e honorários advocatícios, estes no 
patamar de 5% sobre o valor da condenação; embargos declaratórios do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS 
rejeitados.” (STJ, Sexta Turma, EDcl no REsp 402.735/RS, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 31/05/2005, DJ 20/06/2005, p. 385) (gri-
famos); “AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSI-
BILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA INICIADA APÓS O ADVENTO DA MP 2.180-35, DE 24/08/2001. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. INCIDÊNCIA DO ART. 1-D, DA LEI N.º 9.494/97. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A regra contida 
no artigo 20, § 4º, do estatuto processual civil, foi excepcionada pelo artigo 1º-D da Lei 9.494/97, com a redação determinada pelo artigo 
4º da Medida Provisória 2.180-35/2001, que dispõe: “Não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não 
embargadas”. 2. Por se tratar de norma processual com reflexo material, não tem aplicação imediata nos processos em curso, mas tão-
somente naqueles iniciados na sua vigência. 3. Verifica-se que a execução iniciou-se após o advento da norma provisória, logo incabível 
a estipulação dos honorários de advogado. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 565.137/
RS, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 24/05/2005, DJ 13/06/2005, p. 364) (grifamos); “PROCESSO CIVIL. INSS. HONORÁRIOS AD-
VOCATÍCIOS. EXECUÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. MP Nº 2.180-35/2001. NÃO INCIDÊNCIA AOS PROCESSOS EM CURSO. 
I - Conforme dicção do art. 20, § 4°, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 8.952/94, são devidos honorários advocatícios na execução 
por título judicial mesmo que não tenham sido opostos embargos. Precedentes da Corte Especial. II – A MP nº 2.180-35, de 24 de agosto de 
2001, que acrescentou o art. 1º-D ao texto da Lei nº 9.494, por ter natureza de norma instrumental material, com reflexos na esfera jurídico
-material das partes, não se aplica aos processos em curso (Precedente: REsp nº 441.003-RS, rel. MIN. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 
DE 09/09/2002) Recurso não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, REsp 463.896/RS, rel. Min. Felix Fischer, j. 19/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 
295) (grifamos); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO 
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MEDIDA 
PROVISÓRIA 2.180-35/01. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO INCIDÊNCIA NOS PROCESSOS JÁ EM CURSO.
I – São cabíveis embargos declaratórios quando houver na decisão embargada qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. 
Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, 
sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. Inviáveis, entretanto, para a rediscussão de matéria 
já exaustivamente apreciada. II - No que se refere à Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que acrescentou o art. 1º-D ao 
texto da Lei nº 9.494/97, ressalte-se que a mesma não foi objeto de apreciação pelo v. acórdão a quo, pelo que não pode ser debatida nesta via 
especial, à míngua do necessário prequestionamento (Súm. 282 e 356 do STF), sendo defeso ao embargante suscitar, agora, a ocorrência de 
fato superveniente, com fundamento no art. 462 do Código de Processo Civil. III – Ademais, a referida Medida Provisória, por ter natureza de 
norma instrumental material, com reflexos na esfera jurídico-material das partes, não se aplica aos processos em curso. (Precedentes) Embar-
gos rejeitados.” (STJ, Quinta Turma, EDcl nos EDcl no REsp 423.678/RS, rel. Felix Fischer, j. 07/11/2002, DJ 16/12/2002, p. 369) (grifamos)
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De acordo com art. 926 do CPC, o STJ deveria observar os deveres de integridade e coerência, ado-
tando a mesma linha na interpretação da aplicação do art. 85 do CPC no tempo.

4.4.4 EXAME DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ

A alteração legislativa que verse sobre honorários sucumbenciais se aplica somente aos 
fatos geradores posteriores à sua vigência. Essa é a diretriz subjacente ao enunciado administrativo 
n. 7 do STJ, segundo o qual “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 
18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma 
do art. 85, § 11, do novo CPC”. 

Observe que o entendimento de que se deve aplicar o regramento do art. 85 do CPC à sentença 
proferida na vigência do CPC-2015 (ainda que a ação tenha sido ajuizada sob o CPC-1973) colide 
frontalmente com o entendimento consolidado no referido enunciado administrativo n. 7. Fosse assim, toda 
e qualquer decisão sobre recurso publicada sob a vigência do CPC-2015 deveria, igualmente, condenar 
o recorrente/vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, ainda que seu recurso fosse 
anterior à vigência do novo Código.

No entanto, ao definir que apenas o recurso interposto na vigência do CPC-2015 está sujeito 
à incidência dos honorários sucumbenciais recursais, o STJ demonstra perceber que o momento em que é 
praticada a conduta causadora do litígio recursal (exercício da pretensão mediante interposição da demanda 
recursal) é determinante para definição das consequências jurídicas a que está sujeita: se anterior ao CPC-
2015, não se aplica o art. 85, §11; se posterior, aplica-se o dispositivo.

4.5 CONCLUSÃO DO PONTO

Como conclusão desse ponto, podemos dizer que a construção, amplamente consolidada, 
segundo a qual é a sentença que “faz surgir” o direito aos honorários desconsidera o exercício 
cognitivo que o magistrado faz ao reconhecer e impor o dever de pagar honorários. Esse pensamento 
negligencia que o juiz, para definir a responsabilidade pelos honorários, precisa necessariamente 
voltar os olhos para o passado, encontrando ali o fundamento para a condenação de uma das partes 
em disputa.

A causalidade não se dá na sentença. A causalidade se dá no passado, necessariamente antes 
da sentença – que não é mais que um produto dessa causalidade. O fato (conduta causadora do processo) 
está no passado. O que o juiz faz é interpretá-lo à luz do resultado que ele gerou. Essa relação entre 
passado e presente precisa ficar bem definida para que se possa compreender a impossibilidade de se 
aplicar a uma conduta passada uma consequência jurídica somente prevista em norma superveniente.
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5 O CUSTO DO PROCESSO COMO PARÂMETRO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO 
DE AÇÃO E O MOMENTO DE ANÁLISE DO RISCO FINANCEIRO DA DERROTA 
PROCESSUAL

5.1 O RISCO FINANCEIRO DA DERROTA PROCESSUAL

O ordenamento constitucional prevê, como direito fundamental, o acesso à justiça (CF, art. 
5º, XXXV). Sucede que o efetivo acesso à justiça não raro encontra empecilhos relevantes e de variadas 
espécies. Um deles é o custo do processo27: para demandar em juízo, é preciso considerar o ônus financeiro – 
o valor das taxas judiciárias, das despesas processuais, dos honorários do próprio advogado e os honorários 
eventualmente devidos ao advogado da parte contrária, em caso de derrota com imputação de causalidade. 
“O processo custa dinheiro”28.

A deflagração de uma demanda judicial é, portanto, atitude que pressupõe uma decisão da parte 
sobre o custo do processo: ciente de que o processo custa dinheiro, a parte decide assumir o risco financeiro 
de contratar advogado para a defesa dos seus interesses e eventualmente perder o processo, suportando o 
prejuízo da contratação; decide assumir o risco de antecipar as despesas do processo apostando no reembolso 
ao final, a ser suportado pela parte contrária; e também decide assumir o risco de, eventualmente, pagar ao 
advogado da outra parte os seus honorários, caso seja derrotado ou considerado causador do litígio.

O parâmetro de que a parte dispõe para tomar essa decisão não é outro senão o cenário normativo 
vigente. É com base nos negócios celebrados (caso haja negócios sobre custos do processo, por exemplo), 
nos precedentes judiciais e na lei vigente à época que a parte decide se exerce, ou não, a sua pretensão, 
deflagrando uma ação judicial. O risco financeiro da derrota também é considerado por quem resiste à 
pretensão, ou por quem ameaça resistir à pretensão, levando o outro a deflagrar uma ação judicial contra si.

5.2 O CPC-2015 E O AGRAVAMENTO DO RISCO FINANCEIRO DA DERROTA PROCESSUAL

O CPC-2015 confere aos honorários de sucumbência um tratamento muito minucioso e objetivo. 
Basta ver que o art. 85, que regulamenta o assunto, tem dezenove parágrafos, alguns deles desdobrados 
em vários incisos. Nesse aspecto, difere substancialmente do CPC-1973, que era bem lacônico quanto ao 
assunto e dava ao magistrado uma margem muito ampla de discricionariedade para a fixação de honorários. 

O CPC-1973 permitia que, numa grande quantidade de casos, os honorários fossem fixados por 
equidade – ou seja, segundo critérios muito subjetivos. À exceção das decisões que impusessem o dever de 

27 “Custo do processo é a designação genérica de todas as verbas entre as quais se distribuem os recursos financeiros a serem 
despendidos no processo. Engloba as despesas processuais e honorários advocatícios” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Insti-
tuições de direito processual civil. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2017, v. II, p. 742-743). Sobre a relevância do custo do processo 
para o efetivo acesso à justiça, ver: CAPPELLETTI, Mauro. GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Ellen Gracie Northfleet (trad.). 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 31 e seguintes.
28 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2017, v. II, p. 742.
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pagar quantia, caso em que os honorários deveriam ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação 
(CPC-1973, art. 20, §3º), nas demais hipóteses os honorários deveriam ser fixados por equidade, inclusive 
quando vencida a Fazenda Pública (CPC-1973, art. 20, §4º). 

O CPC-2015 admite a fixação de honorários por equidade, mas isso se dá em hipóteses 
bem restritas (CPC, art. 85, §8º)29-30. A regra geral passou a ser a da fixação dos honorários entre 
10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa – 
necessariamente nessa ordem (CPC-2015, art. 85, §2º)31. O CPC vigente estabeleceu, ainda, para os 
casos envolvendo a Fazenda Pública, um regramento específico e objetivo (CPC-2015, art. 85, §§ 3º, 
4º e 5º), o que tem repercussão prática significativa, uma vez que os entes públicos estão listados entre 
os principais litigantes habituais do país32.

O tratamento minucioso e objetivo que o CPC-2015 deu aos honorários de sucumbência 
terminou por agravar muito o risco financeiro da derrota. Ser derrotado numa demanda judicial julgada à luz 
do CPC-2015 é muito mais grave do que era ser derrotado numa demanda judicial à luz do CPC-1973. Esse 
é, aliás, um aspecto positivo do CPC-2015, porque, com isso, se pretende inibir a litigância irresponsável.

O voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes nos Embargos de Declaração em Ação Originária n. 
506 (AO 506 ED) revela, em números, a diferença do tratamento dado pelos diplomas legislativos de 1973 
e de 2015 a uma mesma situação. Vale a pena transcrevê-lo, nessa parte:

29 CPC, art. 85. [...] §8º “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da 
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º”. 
Enunciado n. 6 do Conselho da Justiça Federal. “A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível 
nas hipóteses previstas no §8° do art. 85 do CPC”.
30 Não há autorização, como se vê, para que o juízo de equidade seja utilizado quando o proveito econômico for muito alto 
(nesse sentido: CUNHA, Leonardo Carneiro da; TERCEIRO NETO, João Otávio A fixação de honorários de sucumbência 
por equidade nos casos de “valor excessivo”: uma análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Revista de Pro-
cesso. São Paulo: Ed. RT, janeiro 2021, vol. 311, ano 46, p. 301-320). Mas o STJ já deu ao §8º sentido diverso, entendendo 
a aplicável o juízo de equidade também nos casos de valor excessivo (nesse sentido: STJ, 2ª Turma, REsp 1789913/DF, rel. 
Min. Herman Benjamin, j. 12/02/2019, DJe 11/03/2019; STJ, 2ª Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, rel. 
Min. Mauro Campbell Marques, j. 10/09/2019, DJe 19/09/2019; STJ, 1ª Turma, REsp 1795760/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, 
j. 21/11/2019, DJe 03/12/2019).
31 O STJ já decidiu que “o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo 
[...] ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual 
a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria” (STJ, Segunda Seção, 
REsp 1746072/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo, j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
32 O diagnóstico “100 maiores litigantes”, feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em 2012, com dados col-
hidos em 2011, revela que os entes públicos e as instituições financeiras estão entre os maiores litigantes habituais 
do país (disponível em: < https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2011/02/100_maiores_litigantes.pdf > Acesso 
em 7 fev 2021). 
Embora se trate de dados coletados há uma década, há razões para acreditar que eles ainda guardam alguma atualidade: 
conforme o diagnóstico “Justiça em números 2020”, também do CNJ, os temas envolvendo Direito previdenciário 
e Direito administrativo (e outras matérias de Direito público) estão entre os 5 assuntos mais recorrentes na Justiça 
Federal (todas as 5 primeiras posições são ocupadas por temas de Direito público ou de Direito previdenciário); além 
disso, os temas envolvendo Direito tributário estão na 3ª colocação entre os 5 assuntos mais recorrentes na Justiça 
Estadual. Quando o recorte é feito nas varas de primeiro grau (com exclusão, portanto, do sistema de juizados espe-
ciais), observa-se que os temas de Direito público ocupam 4 das 5 posições entre os assuntos mais demandados na 
Justiça Federal e 2 das 5 posições entre os assuntos mais demandados na Justiça Estadual (disponível em: < https://
www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/08/WEB-V3-Justiça-em-Números-2020-atualizado-em-25-08-2020.pdf > 
Acesso em 7 fev 2021).
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Relembre-se que, sob a sistemática do antigo CPC/73, pouco importava o valor da causa ou o 
proveito econômico, ante a incidência do § 4º do art. 20 daquele estatuto, de maneira que a fixação 
dos honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, não se sujeitava aos limites de 10% 
a 20%, consoante remansosa jurisprudência desta Corte:

[...]

O comando do § 4º do art. 20 do CPC era claro em apontar que, nas ações que possuíssem conteúdo 
patrimonial inestimável ou que fosse vencida a Fazenda Pública, os honorários seriam fixados em 
quantia certa, observadas as balizas do § 3º do mesmo artigo, sem qualquer sujeição aos limites de 
10% a 20%.

Por outro lado, sob a sistemática do CPC/2015 e considerando que o valor da causa é de R$ 
5.000.000,00, corrigido até esta data pelo IPCA-E, atinge por volta de R$ 16.827.899,50, nos termos 
do § 5º do art. 85, sendo a Fazenda Pública vencida, a fixação do percentual deve observar a faixa 
inicial prevista no inciso I do § 3º do art. 85 e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim 
sucessivamente.

No caso dos autos, o cálculo seria da seguinte forma:

•	 10% sobre o valor da condenação até 200 salários mínimos – atualmente R$ 187.400,00 –, 
cujo valor equivale a R$ 18.740,00;

•	 8% de R$ 1.686.599,00 – diferença entre R$ 187.401,00 e R$ 1.874.000,00 –, cujo valor 
equivale a R$ 134.927,92;

•	 5 % de R$ 14.953.898,50 – diferença entre R$ 1.874.001,00 e R$ 16.827.899,50 –, cujo 
valor equivale a R$ 747.694,92;

Assim, o valor total dos honorários, sob o prisma do CPC/15, alcançaria quase R$ 1 milhão de reais 
(por volta de R$ 901.362,84), ao passo que, na linha do CPC/73, não se levaria matematicamente em 
conta o valor da causa ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Como se vê, um caso que envolvesse a Fazenda Pública e tivesse proveito econômico de cerca 
de R$ 16 milhões dificilmente ensejaria a condenação em honorários de cerca de R$ 900 mil sob a égide 
do art. 20, §4º, do CPC-1973. Os honorários seriam fixados por equidade e, na praxe forense, era muito 
comum que o valor final ficasse abaixo disso. Já sob o CPC-2015, o mesmo caso estaria sujeito à incidência 
de regras objetivas de fixação de honorários, dando ensejo a crédito de honorários de cerca de R$ 900 mil.

Temos ainda outro exemplo. Num caso específico a que tivemos acesso em razão do exercício 
da advocacia privada, o autor deflagrou, na vigência do CPC-1973, demanda cível contra ente público 
pleiteando o pagamento de indenização no valor de R$ 10 milhões. A sentença, proferida na vigência 
do CPC-2015, acolheu parcialmente o seu pedido, condenando o réu a pagar-lhe R$ 40 mil; em razão 
da significativa derrota quanto a tudo mais, porém, condenou o autor a pagar aos advogados da União 
honorários fixados em cerca de R$ 700 mil, aplicando o regramento do art. 85, §3º, do CPC-2015.

Em ambos os casos, os honorários calculados segundo as regras do CPC-2015 se mostram 
expressivos; se tivessem de ser calculados segundo as regras do CPC-1973, o seu valor seria apurado 
segundo um juízo de equidade – e, embora pudessem, por equidade, ser fixados em qualquer quantia 
(inclusive em R$ 900 mil e R$ 700 mil, respectivamente, ou mesmo mais do que isso), na prática eram 
usualmente fixados em valores bem menores. 
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Esses exemplos parecem suficientes para demonstrar que há razões concretas para afirmar que o 
risco financeiro da derrota processual foi sensivelmente agravado pelo CPC-2015, em relação ao que vigia 
sob o CPC-1973. Essa constatação é importante para a sequência dos nossos fundamentos.

5.3 CALCULABILIDADE DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS DECORRENTES DE ATOS 
PRATICADOS NO PASSADO: O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E A VEDAÇÃO À 
DECISÃO-SURPRESA

Humberto Ávila afirma, com razão, que o direito “não pode ser retroativo, pelo simples fato de 
que o homem não pode ser guiado por uma norma que não existia na época da sua ação”33.

A segurança jurídica impõe respeito à previsibilidade/calculabilidade quanto à eficácia futura 
de novas regras jurídicas, na medida em que, como ensina o citado autor, “a segurança jurídica garante o 
direito de o particular [...] conhecer, hoje, o Direito de amanhã, antecipando o conteúdo da decisão futura 
que irá qualificar juridicamente o ato hoje praticado”34.

Ávila explica mais detidamente que calculabilidade “no sentido aqui estipulado, não concerne 
à antecipação de acontecimentos, mas, em vez disso, à capacidade de antecipar, em medida razoável de 
profundidade e extensão, as consequências jurídicas que o ordenamento jurídico determina que sejam 
implementadas. Não se antecipa o futuro, mas o sentido normativo do presente no futuro ou, mais 
tecnicamente, o sentido normativo da ação ou da inação praticadas no presente por uma decisão a ser 
proferida no futuro”35.

Ao estimar os riscos da disputa, a parte que deu causa ao ajuizamento de um processo 
ainda na vigência do CPC-1973 não tinha como prever/calcular que à sua conduta seriam aplicadas 
as consequências jurídicas decorrentes de norma posterior, como decidido no EAREsp n. 1.255.986/
PR, que estabeleceu a sentença como marco temporal para a determinação do regramento sobre 
honorários aplicável.

A análise dos riscos leva em consideração, necessariamente, o cenário legislativo 
e jurisprudencial vigente no momento em que se pratica a conduta que dá causa ao processo. 
Considerando que o CPC-2015 agravou o risco financeiro da derrota em relação ao que acontecia 
quando vigente o CPC-1973, é relevante saber se a conduta que deu causa ao processo foi praticada 
sob o CPC-2015 ou sob o CPC-1973, porque é isso que define a matriz de risco assumida pelas 
partes em disputa.

Partindo dos números expostos no item anterior, é preciso enfrentar o seguinte 
questionamento: a parte que resolveu demandar contra, por exemplo, a Fazenda Pública na vigência 
do CPC-1973 podia, legitimamente, esperar que, considerando a regra então vigente – art. 20, 
§4º, que falava em equidade como critério de fixação de honorários em caso de improcedência – e 

33 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 425.
34 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 139, grifamos.
35 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 186, grifamos.
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considerando o que normalmente acontecia nos julgamentos de casos envolvendo valores semelhantes 
ou mais expressivos, eventual condenação em honorários sucumbenciais, em caso de derrota sua, não 
alcançaria patamares tão altos, como R$ 700 mil ou R$ 900 mil?

Sim: os cenários legislativo e jurisprudencial então vigentes permitiam calcular que eventual 
derrota não geraria ônus tão expressivo quanto o que se estabeleceu com a superveniência do CPC-2015.

É preciso, sob essa perspectiva, levar em consideração o princípio da segurança jurídica. A 
decisão judicial que impõe condenação em honorários num valor significativamente maior que o que se 
esperava e se praticava segundo a lei anterior, sob cuja vigência a demanda foi deflagrada, afeta a exigência 
de calculabilidade das mudanças normativas (ou da interpretação que se dá às mudanças legislativas), 
atributo específico do princípio da segurança jurídica.

Nas palavras de Humberto Ávila:

A exigência de calculabilidade [...] não impede mudanças. Ela apenas é contrária a um tipo de 
mudança que fuja ao espectro material e temporal de consequências antecipáveis pelo contribuinte 
e que termine por frustrar a confiança daqueles que, com apoio nas normas jurídicas então em vigor, 
tomaram decisões, adotaram condutas, optaram por um tipo de negócio, e assim por diante [...]. 

Sendo assim, o que a exigência de calculabilidade por meio da continuidade do ordenamento jurídico 
afasta são mudanças bruscas e drásticas. Bruscas são aquelas alterações que não são, de modo algum, 
antecipáveis e que, por isso mesmo, surpreendem o destinatário, que com aquelas não contava, nem 
podia contar. Drásticas são aquelas mudanças que, embora antecipáveis quanto à ocorrência, são 
bastante intensas nos seus efeitos. Nesse sentido, a calculabilidade impede não apenas as mudanças 
bruscas, ainda que não drásticas, mas igualmente as alterações drásticas, mesmo que não bruscas.36

A decisão judicial que aplica à parte a consequência jurídica da lei nova para regular situação 
de fato passada termina por surpreender, impondo à parte um dever ao qual nunca arriscou submeter-se. 
Trata-se de risco demasiadamente maior que aquele assumido ao tempo da propositura da demanda – algo 
surpreendente, porque imprevisto e imprevisível.

Estranha o fato de o acórdão do EAREsp n. 1.255.986/PR, ao tratar da segurança jurídica e da 
não-surpresa, citar e transcrever exatamente o voto do Min. Gilmar Mendes na AO 506 ED. 

Sucede que o referido voto leva a uma conclusão oposta àquela alcançada pelo STJ no EAREsp 
n. 1.255.986/PR, na medida em que trata do princípio da segurança jurídica exatamente sob a ótica que 
aqui propomos, ao afirmar que, “quando se ingressa com a demanda, tem-se a previsibilidade dos ônus 
processuais, entre os quais se incluem os honorários advocatícios, de acordo com a norma em vigor no 
ajuizamento da demanda”.

Observe que a referida AO 506 foi ajuizada sob a égide do CPC-1973 e foi julgada sob a égide 
do CPC-201537 – portanto, a premissa estabelecida no EAREsp n. 1.255.986/PR não havia sido aplicada 
pelo STF. Segundo a premissa do STJ, deveriam ser aplicadas as regras de honorários do CPC-2015, já que 

36 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 613.
37 Isso está no próprio voto do Min. Gilmar Mendes: “ajuizada ação popular em 2.1998 e julgada apenas em 8.2017”.
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a “sentença” (no caso, o primeiro ato decisório do processo) foi proferida sob o diploma atual. Mas o STF 
aplicou, em 2017, as regras de honorários do CPC-1973, porque aquele era o diploma vigente quando do 
ajuizamento da demanda e por entender que “há direito de o ente público [vencido, no caso] não se sujeitar 
à mudança dos custos processuais de forma pretérita”38.

No caso específico da AO 506, se fossem aplicadas as regras do CPC-2015, a condenação em 
honorários deveria ser de mais de R$ 900 mil. Aplicando as regras do CPC-1973, o STF, por equidade, 
fixou os honorários em R$ 50 mil39.

5.4 O ENTENDIMENTO DO STJ DEIXA O JURISDICIONADO SEM SAÍDA

Alguém dirá que, com a superveniência do CPC-2015, e considerando os novos riscos 
relacionados ao regramento da sucumbência, podem as partes (ou uma delas) abdicar da disputa, desistindo 
do processo, renunciando ao seu direito ou reconhecendo o direito do outro. Se não o fizeram, então é 
porque assumiram esses novos riscos financeiros da derrota.

Em primeiro lugar, o raciocínio é extremista, por impor ao jurisdicionado o ônus de, num átimo, 
decidir por abrir mão da disputa apenas pelo receio da majoração dos custos decorrentes. Em segundo 
lugar, o raciocínio é inútil, porque o sujeito que desiste, renuncia ou reconhece tem idêntico dever de pagar 
honorários (CPC, art. 90) – que, veja só, devem ser fixados segundo o CPC-2015.

Ou seja: aquele que pautou a sua conduta considerando o risco financeiro da derrota processual 
num determinado contexto fica sem saída, não podendo nem mesmo desistir, renunciar ou reconhecer, 
porque aí teria que pagar os honorários ao advogado da contraparte (CPC, art. 90).

Trata-se, pois, de entendimento que não deixa alternativa à parte: sobrevindo o CPC-2015 e 
não tendo havido sentença em seu processo, resta-lhe submeter-se a um risco (outrora inexistente e nunca 
assumido) de, sendo vencida, ter que pagar ao advogado da contraparte honorários fixados segundo critérios 
de quantificação bem mais graves do que aqueles aplicáveis quando vigente o CPC-1973. 

O pior de tudo é que esse incremento de risco não foi criado pela parte, nem pode ser minimizado 
por ela, que não tem qualquer controle quanto ao momento em que o processo vai ser decidido.

No julgamento da AO 506 ED, o Min. Gilmar Mendes faz um interessante paralelo com o 
enunciado n. 106 da Súmula do STJ40: “ajuizada ação popular em 2.1998 e julgada apenas em 8.2017, 
mutatis mutandis, aplica-se a ratio essendi da Súmula 106 do STJ, no sentido de que o jurisdicionado 
não pode ser prejudicado por atraso no mecanismo judiciário de impulsionar – que inclui, por obviedade, 
decidir – sua demanda”.

38 Acrescentamos a informação entre colchetes.
39 Eis a conclusão do ponto: “Portanto, aplicando as normas do antigo Estatuto Processual Civil à fixação das verbas sucumben-
ciais, arbitro o valor total dos honorários da presente ação cível originária na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na 
forma do art. 20, § 4º, do CPC/73, a ser custeado igualmente entre os réus, mantendo-se, entretanto, a natureza solidária (art. 23 
do CPC/73 e §2º do art. 87 do CPC/15 c/c arts. 264 e 283 do Código Civil)”.
40 Enunciado n. 106 da Súmula do STJ. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos 
inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.
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A se considerar, pois, a sentença como marco temporal para aplicação de um sistema de regras 
muito mais grave, do ponto de vista financeiro, para demandas deflagradas na vigência do CPC-1973, está-se 
impondo às partes em disputa um risco financeiro por elas não assumido, sem que tenham qualquer controle 
quanto o momento de ocorrência desse marco temporal e sem que possam fazer nada para se livrar do 
incremento de risco. 

saída É isso: transforma-se o processo numa armadilha. O absurdo da situação demonstra o 
equívoco da premissa.

6 O MARCO TEMPORAL PROPOSTO: A DEMANDA (INICIAL, RECONVENCIONAL, 
RECURSAL OU EXECUTIVA)

A identificação da conduta causadora do processo pode ser uma tarefa difícil, uma vez que 
exige o exame de todos os eventos – necessariamente pré-processuais – que desaguaram na deflagração 
da demanda judicial. Esse exame, além de trabalhoso, seria pouco produtivo para a solução do problema. 
Não raro, o que leva ao processo não é uma conduta, mas um conjunto de condutas, ou então uma conduta 
reiterada, que se prolonga no tempo.

O que nos parece claro é que, ainda que possam existir outras condutas pré-processuais que 
tenham contribuído para a deflagração do processo, há uma conduta que, com certeza, e de modo bem 
objetivo, deflagra o processo (causa eficiente): o ato de demandar.

Esse é, pois, o nosso parâmetro objetivo: a demanda.

Mas não falamos apenas da demanda que deflagra inicialmente o processo. Falamos também da 
demanda reconvencional, que aporta novo pedido ao objeto litigioso, e das demandas recursal e executiva, 
que deflagram novas fases do procedimento.

Portanto, entendemos que o marco temporal para identificação da regra de honorários incidente 
deve ser sempre o momento da demanda, mas não necessariamente, e para todo o processo, o momento da 
demanda inicial. 

O marco temporal deve ser: a) o momento da demanda inicial, para os honorários sucumbenciais 
relacionados à demanda inicial; b) o momento da demanda reconvencional, se houver, para os honorários 
sucumbenciais relacionados à demanda reconvencional (CPC, art. 85, §1º); c) o momento da demanda 
recursal, para saber se são, ou não, devidos os honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, §11; STJ, 
Enunciado administrativo n. 741); d) o momento da demanda executiva, para os honorários sucumbenciais 
vinculados ao cumprimento provisório e definitivo de sentença (CPC, art. 85, §1º).

Note que consideramos a demanda, objetivamente, como sendo a conduta causadora do 
processo (ou de uma específica fase do procedimento). Isso não significa, porém, que consideramos o 
demandante como causador. Saber quem é o causador é algo a ser analisado na decisão, como premissa para 

41 Sobre o tema da sucumbência recursal, ver o AgInt nos EAREsp 762.075/MT, rel. Min. Felix Fischer, rel. p/ acórdão Min. 
Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19/12/2018, DJe 07/03/2019.
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a condenação em honorários sucumbenciais – normalmente, já o vimos, o causador é o vencido.

Vencido o demandante, presume-se que foi ele o causador da disputa que levou a uma demanda 
indevida; vencido o demandado, presume-se que foi ele o causador da disputa que levou o demandante a 
formular uma demanda devida.

Mas o parâmetro deve ser sempre a demanda – único evento certo, objetivo e facilmente 
identificável como causador do processo (ou de uma específica fase do procedimento).

7 ESCLARECIMENTO: NÃO DEFENDEMOS DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO

Vale, por fim, um alerta: não defendemos aqui direito adquirido a regime jurídico42. 

Não defendemos a imutabilidade das regras de incidência ou de quantificação dos honorários 
sucumbenciais, nem tampouco a inaplicabilidade total de tais novas regras ao processo que se iniciou sob 
vigência do CPC-1973, mas que ainda não havia sido concluído quando da entrada em vigor do CPC-2015. 

Uma das acepções da segurança jurídica é a “confiabilidade”, assim entendida como a 
“exigência de ‘estabilidade na mudança’, isto é, como a proteção de situações subjetivas já garantidas 
individualmente e a exigência de continuidade do ordenamento jurídico por meio de regras de transição e 
de cláusulas de equidade”43.

Humberto Ávila ensina que “a segurança jurídica apenas estabelece exigências relativamente à 
transição do Direito passado ao Direito futuro. Não uma imutabilidade, portanto, mas uma estabilidade ou 
racionalidade da mudança, que evite alterações violentas”44.

O regime jurídico relativo aos deveres da sucumbência pode perfeitamente mudar durante a 
tramitação do processo. A questão é que esse novo regime somente pode ser aplicado prospectivamente, 
isto é, à conduta praticada dali em diante. 

Se a demanda inicial é anterior à mudança do regime, aplica-se a ela o regime vigente à época 
em que foi proposta. Mas à demanda recursal ou executiva proposta já sob o regime novo deve ser aplicado, 
naturalmente, o regime novo. Dessa forma, é possível que, num mesmo processo, haja incidência de 
regimes distintos relativos aos honorários sucumbenciais. Tudo vai depender de qual é a conduta (demanda) 
considerada no momento da avaliação da causalidade, para fins de imposição do dever de pagar honorários.

Assim, por exemplo, se a sentença julga improcedente, na vigência do CPC-2015, uma 
demanda iniciada na época do CPC-1973, isso sugere que o autor foi o causador do processo, razão por 
que ele deve pagar honorários segundo as regras vigentes ao tempo da demanda inicial (portanto, as 
regras do CPC-1973). 

Se esse autor interpõe apelação e o seu recurso é desprovido, isso sugere que, além de 

42 STJ, Corte Especial, Edcl na MC 17411/DF, rel. Min. Bendito Gonçalves, j. 20/11/2017, DJe 27/11/2017.
43 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 138.
44 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 3 ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 138.
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causador do processo, ele é causador também dessa nova fase do procedimento (a recursal), razão por 
que ele deve pagar honorários sucumbenciais recursais, segundo as regras vigentes ao tempo da demanda 
recursal (CPC-2015).

Se, porém, esse autor interpõe apelação e o seu recurso é provido, para reformar a sentença 
e consolidar a sua vitória no processo, isso sugere que, diferentemente do que dissera a sentença, o 
causador do processo foi o réu, algo que só foi possível perceber na fase recursal. Por essa razão, o réu, 
ali recorrido, deve pagar honorários segundo as regras vigentes ao tempo da demanda inicial (portanto, 
as regras do CPC-1973), e não segundo as regras vigentes ao tempo da demanda recursal, porque o 
que o tribunal fez, ao analisar e dar provimento à apelação, foi um juízo acerca da própria causalidade 
do processo.

Isso tudo é coerente com o que defendemos neste ensaio, no sentido de que (i) as regras 
sobre honorários, por sancionarem a causalidade, devem ser aquelas vigentes não no momento em 
que foi proferida a sentença, mas no momento em que a conduta causadora foi praticada; (ii) é nesse 
momento que se calculam os riscos financeiros da derrota, segundo os critérios então vigentes; e (iii) 
a possibilidade de adoção de mais de um regime de honorários num mesmo processo, desde que de 
forma prospectiva, para atingir as condutas futuras, é consentânea com a natureza material e processual 
das regras sobre honorários.

8 CONCLUSÃO

Como conclusão, entendemos que é equivocada a solução construída no julgamento 
do EAREsp n. 1.255.986/PR, e amplamente consolidada no STJ, no sentido de que é a sentença 
(ou o pronunciamento judicial correspondente nos casos de competência originária dos tribunais) 
que determina quais as regras que devem presidir a deliberação judicial acerca dos honorários 
sucumbenciais.

Parece-nos mais correto considerar a demanda como o marco temporal adequado para a 
definição das regras aplicáveis, de modo que, se a demanda foi deflagrada na vigência do CPC-1973, 
incidem as regras do CPC-1973, ainda que a sentença seja proferida na vigência do CPC-2015. 

Por demanda devem ser compreendidas tanto a demanda inicial, aquela que deflagra o processo, 
quanto as demandas reconvencional, recursal e executiva. O marco temporal para definir as regras aplicáveis 
aos honorários sucumbenciais relacionados à reconvenção é o momento de formulação de demanda 
reconvencional; já os honorários sucumbenciais recursais e executivos têm por referência o momento de 
formulação das demandas recursal e executiva, respectivamente.

Assim compreendemos porque o direito aos honorários não “nasce” da sentença; a sentença 
apenas o reconhece e impõe, à luz da análise da conduta das partes em disputa e após identificação de 
quem praticou a conduta que deu causa ao processo ou à fase do procedimento (no caso das demandas 
recursal e executiva). Ao deliberar sobre o dever de pagar honorários sucumbenciais, o magistrado 
necessariamente busca, no passado, o fundamento dessa condenação. Daí a necessidade de que seja 
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aplicada não a lei vigente ao tempo da sentença, mas a lei vigente no momento em que praticada a 
conduta que dá causa ao dever de pagar honorários.

Por outro lado, é nesse momento do passado que a parte decide quais os riscos financeiros que 
quer assumir na disputa; essa decisão é tomada à luz do cenário jurisprudencial e legislativo então vigente. 
Não se pode admitir que a parte seja surpreendida por um cenário legislativo novo e bem mais grave que 
aquele com base em que decidiu entrar na disputa, principalmente se (i) o critério para definição do cenário 
legislativo aplicável depender do momento em que proferida a sentença, ato processual sobre cuja prática 
a parte não tem qualquer controle, e (ii) a parte não puder fazer nada para se livrar do incremento de risco 
financeiro decorrente do regramento novo.

Nesse aspecto, a opção pela sentença como marco temporal para definição do regramento 
aplicável não concretiza, como a princípio se diz, a segurança jurídica. Ao contrário, a segurança jurídica 
é vulnerada, já que essa opção (a) admite a aplicação retroativa de lei nova e mais grave para determinar 
as consequências jurídicas de conduta praticada no passado e (b) desconsidera os riscos assumidos pela 
parte quando decidiu pela disputa, surpreendendo-a com consequências mais graves do que aquelas 
previamente assumidas.

Embora a questão esteja de certa forma consolidada no STJ, pensamos que ainda há espaço 
para o debate e para a construção de uma solução melhor e mais consentânea com a segurança jurídica. Há 
decisões anteriores do próprio STJ, em temas afins, que guardam consonância com a tese aqui defendida e 
que foram desconsideradas na solução dada ao EAREsp n. 1.255.986/PR. Há também decisões do STF que 
estão em linha com o que aqui defendemos.

Esperamos, ao menos, que essas linhas permitam uma revisitação do tema.
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SISTEMA DE PRECEDENTES NO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: 

impactos e desafios

Isabela Pinheiro Medeiros1

1 BREVE INTROITO: O PARADOXO ENTRE A CULTURA JURÍDICA BRASILEIRA E A 
INTRODUÇAO LEGAL DE UM SISTEMA DE PROVIMENTOS JUDICIAIS VINCULANTES

O ordenamento jurídico brasileiro vive uma contradição: ao mesmo tempo em que há uma 
construção legislativa em busca da uniformização jurisprudencial, a cultura jurídica brasileira segue 
arraigada em sua origem romano-germânica, pautada, sobretudo, na legislação escrita como fonte de direito 
primária e soberana.2 

É possível inferir, portanto, que a tradição jurídica brasileira tende a desconsiderar o valor da 
jurisprudência e precedentes como fonte de direito, a despeito dos esforços legislativos no caminho de uma 
construção de um sistema jurídico no qual provimentos judiciais possuam força normativa, vinculando 
todos os juízes e tribunais (seja horizontal ou verticalmente) e demais operadores do direito.

1 Doutora e Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Professora em cursos de Pós-Graduação em 
Direito Processual Civil e Direito das Famílias e Sucessões. Vice-diretora Geral da Escola Superior de Advocacia da OAB/SC. 
Diretora do Núcleo de Processo Civil da Escola Superior de Advocacia da OAB/SC. Secretária-Geral do Instituto Catarinense 
de Direito Processual – ICDP. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Membro da Comissão Nacional de 
Processo Civil do CFOAB. Advogada e consultora jurídica. isabela.medeiros@advestrategica.com
2 A questão remete às diferenças e aproximações das tradições jurídicas do civil law  e common law. De forma geral e um tanto 
simplista, é possível diferenciar os dois sistemas através de suas fontes primárias, sendo o Common Law calcado nos precedentes 
e na sua tradição e costumes e o Civil Law nos textos legislativos e na ausência de atividade hermenêutica por parte dos julga-
dores. Ainda, conforme explica Michele Taruffo, existem as “contraposições tradicionais” entre “oralidade e escritura” e “entre 
processo adversarial, que se entende ser típico dos ordenamentos de common law e processo inquisitorial, que se entende ser 
típico dos sistemas de civil law. (TARUFFO, Michele. Processo civil comparado: ensaios. São Paulo: Marcial Pons, 2013, p. 
15.) Entretanto não se afigura possível afirmar a existência de “sistemas puros”. Novamente Michele Taruffo esclarece que para 
além da impureza, existe um verdadeiro intercambio entre os dois sistemas, denominado pelo autor italiano como “circulação 
dos modelos”, no qual as mudanças lentamente ocorridas “em sentido vertical” cedem lugar para as “interferências horizontais” 
entre os sistemas. (TARUFFO, Michele. Observações sobre os modelos processuais de civil law e de common law. Revista de 
Processo, São Paulo, v. vol. 110, p. 141, abr. 2003. Revista dos Tribunais online.)
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O desrespeito ao direito jurisprudencial3 é verificado através de inúmeras formas de agir, 
podendo ser observado, por exemplo, através da desconsideração de terminado precedente (seja em uma 
decisão judicial ou em uma petição) ou mesmo por meio do uso inadequado dos precedentes judiciais. O 
mau uso consiste especialmente na utilização aleatória de arestos, que vem despida de qualquer técnica 
quanto às operações que devem envolver a aplicação ou o afastamento de um precedente judicial na análise 
do caso concreto. 

Há, sobretudo, uma deficiência na atividade hermenêutica, seja por absoluta inaptidão do 
operador jurídico – muitas vezes decorrente do ensino jurídico de má-qualidade – ou por verdadeira 
negligência no exercício profissional.  

Em acréscimo, a sobrepujança do “livre convencimento” do julgador insiste em permanecer, 
apesar de ter sido praticamente abandonada nos atuais textos legislativos. Sob tal prisma, ainda há uma 
tendência de o julgador exercer sua atividade com base em seu convencimento próprio, trazendo consigo 
juízos de valores pessoais, seguindo um padrão decisório casuístico, no qual provimentos judiciais são 
utilizados de forma descontextualizada e, muitas vezes, desconsiderando decisões pretéritas proferidas em 
casos idênticos ao que está a julgar. 4

Sinais de esperança, entretanto, ecoam. Sobretudo após a entrada em vigor do Código de 
Processo Civil de 2015 e toda a preocupação nele trazido com relação ao respeito aos precedentes judiciais, 
o direito jurisprudencial passou a ser assunto de destaque. É irrefutável a atual proliferação de estudos, 
produções científicas e debates sobre o tema atinge o Poder Judiciário que, paulatinamente, vem tratando o 
assunto com maior cautela.

3 A despeito de a expressão “direito jurisprudencial” ser alvo de críticas por parte da doutrina, que defende que a terminologia 
estaria confundindo – ou tratando de forma indistinta – precedente, jurisprudência e súmula, o presente artigo utilizará “direito 
jurisprudencial” no sentido de abarcar todo o estudo relativo às decisões judiciais, jurisprudência, súmulas (vinculantes ou não) 
e precedentes, não desconsiderando que os institutos ora mencionados possuem acepções próprias.
4 Sobre a atividade interpretativa e criativa promovida pelo juiz em sua função judicante, bem como sobre a obrigatoriedade 
de os juízes seguirem os precedentes, aduz Luiz Guilherme Marinoni que “O impacto do constitucionalismo e a dissociação 
entre texto e norma deram à decisão judicial um significado bem distinto daquele imaginado por quem supunha que a missão 
do juiz era apenas declarar a norma contida na lei. A decisão judicial, não só́ pela circunstância de que resulta de uma atividade 
interpretativa que contem valorações e decisões de conteúdos externos ao texto da lei, mas também diante das regras legais que 
convidam o juiz à sua concretização segundo as circunstâncias do caso e da imprescindibilidade de a lei ser conformada aos 
ditados da Constituição, certamente agrega sentido ou substância à ordem legislativa. Essa, em outras palavras, não é suficiente 
para orientar a sociedade ou, bem vistas as coisas, para sozinha espelhar o direito que conduz a vida social. O direito precisa de 
algo mais: necessita da colaboração do Judiciário. 
 Contudo, se todos os juízes têm poder para proclamar esse “algo mais” ou o direito que não se limita ao sentido 
exato da lei, só́ uma Corte de Vértice pode ter a função de defini-lo e desenvolvê-lo. Os juízes e tribunais inferiores tem 
a função de resolver os casos e, apenas antes da pronúncia da Suprema Corte, dizer sobre o sentido de uma questão de 
direito federal ou sobre a interpretação de um texto legal. A função de dar unidade aos conteúdos acrescidos ao texto da lei 
é apenas da Corte Suprema. 
 Tais “conteúdos”, exatamente porque revelam sentidos ou compreensões jurídicas dotados de novidade, são im-
prescindíveis para orientar a sociedade e, por consequência, não podem ser ignorados pelos demais órgãos judiciais, sob 
pena de violação da igualdade perante o direito. Perceba-se que tais “conteúdos”, que se revelam mediante o que se chama 
de precedentes, também constituem direito, pois aperfeiçoam o produto do legislativo, dando-lhe plena capacidade de 
operar com imperatividade e eficiência social. Esses “conteúdos”, a partir de valorações racionalizadas mediante a devida 
argumentação, especificam o significado da lei diante das circunstâncias concretas do caso. Só isso é suficiente para ver que 
os precedentes são, em razão apenas da sua substância, dotados de forca obrigatória.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Da 
Corte que declara o “sentido da lei” para a Corte que institui precedentes. Revista dos Tribunais, v. 950, p.165, dez. 2014. 
Revista dos Tribunais online.)
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Assim, diferentemente da tradição verificada no common law, a cultura de respeito aos 
precedentes, ainda vem sendo paulatinamente construída, em que pese a vinculação aos precedentes seja uma 
decorrência lógica do próprio Texto Constitucional e da construção de um sistema de justiça hierarquizado, 
bem como, mais recentemente, do “sistema” de precedentes previsto no Código de Processo Civil.

 

2 “SISTEMA DE PRECEDENTES” NO CPC/2015

Como dito, a despeito dos problemas quanto ao desrespeito ou mau uso dos precedentes 
judiciais, é de se reconhecer que há tempos o ordenamento jurídico brasileiro vem intentando mudanças no 
caminho da valorização do direito jurisprudencial5.

Neste sentido, é de se verificar que, se o Código de Processo Civil de 1973 era um tanto tímido 
no tratamento da uniformização jurisprudencial6e7, as leis reformadoras tiveram o condão de arrefecer um 
pouco tal timidez, a exemplo da lei 8.038/1990, 8.850/1994, 9.756/1998, 11.341/2006. 

Foi através do artigo 42 da lei 8.038, de 28/05/1990 que o recurso especial foi introduzido no 
art. 496 do CPC/1973, ao passo que a lei 8.950, de 13/12/1994 regulamentou tal recurso com fundamento 
em dissídio jurisprudencial ao dar redação ao parágrafo único do artigo 541 do código, cujo texto foi 
posteriormente alterado em 2006, pela lei 11.341, de 07/08/2006. 

Em 1998, a lei 9.756, operou mais uma mudança significativa no Código de Processo Civil 
de 1973, ao conferir redação ao artigo 557, que passou a dispor que “O relator negará seguimento a 
recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”; 
e ao incluir o parágrafo único ao artigo 120, prevendo que “Havendo jurisprudência dominante do tribunal 
sobre a questão suscitada, o relator poderá decidir de plano o conflito de competência, cabendo agravo, no 
prazo de cinco dias, contado da intimação da decisão às partes, para o órgão recursal competente.

Além das leis supramencionadas, as reformas no caminho da valorização jurisprudencial 
tiveram momentos de destaque com a introdução, no ordenamento jurídico brasileiro, das súmulas 

5 Evaristo Aragão Santos preleciona que “É paradoxal que, nas últimas três décadas, com a possibilidade explícita de ‘uni-
formização da jurisprudência, isso não tenha significado, dos pontos de vista moral (deontológico) ou legal, a obrigação de 
o próprio tribunal e dos juízes de primeiro grau que lhe estivessem hierarquicamente vinculados, adotarem, dali em diante, 
aquele posicionamento como padrão para o julgamento de casos idênticos. Se essa possibilidade de uniformização tivesse 
sido tratada com seriedade e disciplina que merece, é muito provável que o contexto de semicaos que hoje assombra os 
tribunais seria muito diferente.” (SANTOS, Evaristo de Aragão. Em torno do conceito e da formação do precedente judi-
cial. In: ALVIM, Teresa Arruda Arruda (coord.). Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, 
p. 133-201. p. 164.)
6 No texto original do Código de Processo Civil de 1973 o tema foi objeto de tratamento pelos artigos 476 a 479, constantes do 
Livro I, Título IX, Cápitulo I – “Da Uniformização da Jurisprudência”.
7 Sobre o tratamento conferido ao assunto pelo Código de Processo Civil de 1973, Rodolfo de Camargo Mancuso leciona que 
“[...] esse incidente de uniformização de jurisprudência, antes previsto no CPC/73, sempre teve parca utilização em nossa praxis 
judiciária, por razões diversas, dentre as quais a pouca familiaridade de nosso ambiente judiciário com o manejo de precedentes 
que dali podia resultar, passando pela singela formulação como se deu a positivação do instituto no anterior Código de Processo 
Civil.” (MANCUSO, Rodolfo Camargo de. Sistema brasileiro de precedentes: natureza, eficácia, operacionalidade. 2. ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 592)   
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vinculantes, por meio da Emenda Constitucional nº 45 de 2005, que também inseriu o requisito da 
“repercussão geral” para admissibilidade dos recursos extraordinários. Os critérios para aferição da 
repercussão geral ficaram a cargo da lei 11.418, de 19/12/2006, que igualmente introduz sistemática para 
processamento de recursos repetitivos no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Se é inegável a proliferação de dispositivos legais conduzindo para a valorização jurisprudencial 
no período que antecedeu a promulgação do atual Código de Processo Civil, não há como objetar que 
a vinculação aos precedentes, acento constitucional e, portanto, a independência judicial não pode ter o 
condão de legitimar o descumprimento de decisões oriundas dos tribunais superiores, em especial Superior 
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, já que o sentido que tais tribunais conferem a determinada 
norma deve ser obrigatoriamente respeitado.

Paralelamente ao fundamento constitucional, atualmente a obrigatoriedade dos precedentes 
judiciais erigem igualmente do Código de Processo Civil8, especialmente dos artigos 926 e 927. 

As disposições gerais principiam com o artigo 926, que prevê o dever de uniformização da 
jurisprudência por parte tribunais9, bem como a manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência. 
Veja que o artigo em questão possui clara dicção imperativa, de modo que a uniformização se trata de uma 
obrigação, não sendo mera faculdade.

Ao comentar referido artigo, Hermes Zaneti Jr. sinaliza que a exigência de coerência e integridade 
representa uma verdadeira quebra de paradigma, porquanto impõe a transmudação do caráter persuasivo da 
jurisprudência para o status normativo, de observância obrigatória.10

O artigo 927 por sua vez, além de trazer em seus parágrafos disposições relativas à fundamentação 
das decisões judiciais (§§1º e 4º), overruling e modulação dos efeitos da decisão §§ 2º a 4º) e publicização 
dos precedentes judiciais (§5º), em seu caput prevê um comando imperativo para os juízes e tribunais, que 
devem observar as decisões do STF em controle constitucionalidade; os enunciados de súmulas vinculantes; 
os enunciados de súmulas (não vinculantes) editadas pelo STF e STJ; os acórdãos proferidos em IRDR, 
IAC e recursos repetitivos; e a orientação do Pleno ou órgão especial aos quais se subordinam. 

Existe latente discussão doutrinária acerca na natureza jurídica dos novos institutos 

8 O presente trabalho não adentrará na discussão que surgiu, sobretudo durante a vacatio legis e no primeiro ano de vigência do 
Código de Processo Civil, acerca da possível inconstitucionalidade de lei infraconstitucional introduzir provimentos judiciais 
vinculantes nem tampouco na tese que defende que o Código de Processo Civil não introduz precedentes judiciais.
9 Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero tecem crítica à terminologia “tribunais” adotada pelo 
artigo 926 do Código de Processo Civil, argumentando que ao tratar de tribunais, de forma indistinta, o Código de Processo 
Civil ignora que “existe uma divisão de trabalho bastante clara entre as Cortes de Justiça e as Cortes Supremas no ordenamen-
to jurídico brasileiro.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz Arenhart; MITIDIERO, Daniel Mitidiero. 
Novo Código de Processo Civil comentado. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 1003.)
Muito embora compreendendo – e mesmo concordando – com a crítica dos autores, este artigo dispensará tal preciosismo 
terminológico e utilizará o termo tribunais para designar todos os tribunais, incluindo Supremo Tribunal Federal e Superior 
Tribunal de Justiça.
10 O autor complementa aduzindo que “As noções de coerência e integridade entraram no caput do art. 926 do Código para 
impedir que os precedentes sirvam apenas para a padronização das decisões dos tribunais.
O acréscimo é importante. A estabilidade, sozinha, podia levar à equivocada compreensão do problema dos precedentes como 
mecanismos de automatização dos juízes e tribunais, mera padronização das decisões judiciais.” (ZANETI Jr., Hermes. Comen-
tários de Hermes Zaneti Jr. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). Comentários ao Novo Código de 
Processo Civil.  Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1303-1362. p. 1305; 1315.) (grifos do autor)
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introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro pelo artigo 927. Há quem teça severas críticas ao 
aludido artigo, inclusive defendendo que os institutos ali enumerados não são propriamente precedentes 
judiciais11, ao passo que corrente contrária defende que o rol do artigo 927 inaugura uma nova estrutura 
normativa ao incluir todos os institutos arrolados com o status de precedentes judiciais12.

O presente artigo adota a segunda corrente, muito embora reconheça as falhas do texto 
do artigo 927 – que, além de ter perdido a oportunidade de introduzir vários institutos em seu rol, a 
exemplo das decisões emanadas de órgãos fracionados dos tribunais – sofre de certa atecnia, na medida 
que, em busca da almejada segurança jurídica, acabou por tratar de forma indistinta precedentes, 
súmulas e jurisprudência.

Ainda, os incisos do artigo 927 enumeram institutos que já nascem com o status de precedente 
judicial de forma a prestigiar um acento formal na formação do precedente judicial e, ainda, prestigiar 
o aspecto prospectivo em sua formação, uma vez que os julgadores, quando da admissão de dado 
incidente, saberão que a tese jurídica que dele resulte formará um precedente e, em assim sendo, há 
grande probabilidade que passem a ter maior cuidado com a formação da tese jurídica do que com o(s) 
caso(s) concreto(s) que deu/deram origem ao incidente. Ou seja, quando um magistrado julga com o 
“forward looking”, está atento muito mais à tese jurídica a ser produzida do que com o caso concreto e 
as partes envolvidas, de maneira a desvirtuar a própria razão de existir do processo, que é garantir uma 
adequada tutela jurisdicional.

No entanto, em que pese as inúmeras idiossincrasias, o fato é que o Código de Processo 

11 Daniel Mitidiero pontifica que “o artigo 927 do CPC, disse ao mesmo tempo mais e menos do que deveria dizer”, indicando 
que precedente é um conceito qualitativo, material, funcional e, por fim, tem sempre efeito vinculante. A partir de tais caracter-
ísticas, o autor preleciona que 
“Em primeiro lugar, o art. 927, I, não prevê propriamente uma hipótese de precedente. Trata-se de caso de controle de constitu-
cionalidade. O dispositivo confunde eficácia erga omnes com efeito vinculante do precedente. [...] O art. 927, I, do CPC, con-
funde plano da aplicação – que é o plano em que se situa o controle de constitucionalidade – com o plano da interpretação – que 
é o plano em que se situa a formação de um precedente judicial.
Em segundo lugar, deixa de arrolar hipóteses em que pode haver a formação de precedentes e arrola hipóteses em que não pode 
haver a formação de precedentes. Isso quer dizer que de um lado o art. 927 do CPC, deve ser visto como meramente exemplifi-
cativo e de outro deve ser visto como qualitativa e funcionalmente incompleto. [...]
O art. 927 do CPC, é meramente exemplificativo, tendo em conta que deixa de mencionar que a partir do julgamento de recursos 
extraordinários e de recursos especiais não repetitivos julgados pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribu-
nal de Justiça e a partir de julgamento de embargos de divergência é possível formar precedentes. [...]
O art. 927 do CPC, é qualitativa e funcionalmente incompleto, porque alude a ‘acórdãos’ de ‘julgamentos’ (art. 927, III, do CPC), 
quando na verdade deveria ter feito referência às razões constantes da fundamentação dos acórdãos. Porém, ainda que tivesse 
corretamente aludido às razoes, faltaria substância ao dispositivo, porque nada diz a respeito da qualidade das razões [...] e da 
forma de julgamento necessária para que as Cortes Supremas bem possam desempenhar as suas funções de outorga de unidade 
ao direito [...].
Em terceiro lugar, escapa ao legislador que precedentes e súmulas estão em níveis distintos. É um equívoco, portanto, tratá-los como se 
estivessem no mesmo plano, como o faz o art. 927 do CPC.” (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 107-109.) (grifos do autor).
12 Ronaldo Cramer, seguindo a linha de pensamento de Alexandre Freitas Câmara, leciona que “Resolver o transtorno das de-
mandas repetitivas parece ter sido a grande preocupação para a implementação do sistema de precedentes. [...]
Os incisos do artigo 927 do NCPC, que relacionam os precedentes atuais mais importantes do nosso sistema, confirmam 
essa assertiva. A maioria dos precedentes ali dispostos (súmula vinculante, súmulas do STF, súmulas do STJ, os incidentes 
de resolução de demandas repetitivas, de julgamentos de recursos especiais repetitivos e de recursos extraordinários re-
petitivos) é resultante de ações repetitivas. (CRAMER, Ronaldo. Precedentes Judiciais: teoria e dinâmica. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. p. 75). 
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Civil introduz uma estrutura normativa que, sobretudo se analisada sistematicamente, não há como 
negar que trata todos os institutos do artigo 927 como precedentes judiciais, ainda que com graus de 
vinculação distintos. 

Em sendo assim, mostra-se importante inferir, por ora – principalmente a partir do texto 
do Código de Processo Civil – que há uma clara intenção do legislador em estabelecer um sistema de 
respeito a padrões decisórios e uniformização da jurisprudência e precedentes, parecendo razoável, 
portanto, admitir que, para os fins do artigo 927, a definição legal de precedente abrange, além dos 
precedentes judiciais propriamente ditos, a jurisprudência dominante e as súmulas (vinculantes e 
não vinculantes). 

É possível, em acréscimo, afirmar que o CPC/2015 introduz um “sistema” de precedentes 
judiciais obrigatórios (ou, como preferem alguns doutrinadores, de provimentos judiciais vinculantes), 
na medida em que a ordem jurídica processual civil não se limita a estabelecer os parâmetros insculpidos 
no artigo 926, nem tampouco a enumerar os institutos trazidos pelo artigo 927, indicando que devem ser 
observados pelos juízes e tribunais. 

O código foi além, introduzindo uma série de dispositivos que buscam conferir eficácia aos 
artigos 926 e 927, estabelecendo consequências diversas para a hipótese de descumprimento e, assim, 
criando uma ordem de normas que se correlacionam, formando um sistema de precedentes judiciais 
obrigatórios. 

O sistema, pois, pode ser considerado como tal vez que elenca: (i) os postulados que o norteia 
– uniformização da jurisprudência e manutenção de sua estabilidade, integridade e coerência (art. 926)13; 
(ii) os precedentes aos quais os tribunais e juízes encontram-se vinculados (art. 927, caput e incisos I a V); 
(iii) os critérios que devem ser analisados para a superação de um precedente, bem como seu procedimento, 
especialmente no que toca à modulação dos efeitos da decisão que modifica dito precedente (art. 927, §§ 
3º e 4º); (iv) o balizamento para a formação dos precedentes, que deve envolver a mais ampla publicidade 
(especialmente arts. 927, §5º, 979, mas ainda arts. 8º e 197), bem como, o estabelecimento de um contra-

13 A respeito de tal balizamento, explicam Humberto Theorodo Júnior et al que “a noção de integridade e de coerência se ligam 
umbilicalmente à concepção teórica de Ronald Dworkin, que ensinou que o intérprete deve analisar o Direito como um romance 
em cadeia, atendo às virtudes da integridade e da coerência, de modo a decidir o novo caso diante de si, como parte de um 
complexo empreendimento em cadeia do qual os capítulos passados (julgados passados e entendimentos doutrinários) devem ser 
levados em consideração para que se escreva um novo capítulo, em continuidade, que o respeite ou o supere, com coerência.”. 
(THEODORO JÚNIOR, Humberto et al. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 
351-352.) (grifos dos autores) 
Divergindo, em parte, Hermes Zanetti Junior aponta que “devemos diferenciar, desde logo, a premissa filosófica do conteúdo do 
texto do CPC. 
[...] para corretamente compreender os deveres de coerência/consistência (em sentido estrito, dever de não contradição) e 
integridade/coerência (coerência normativa em sentido amplo), eles devem ser considerados como pares conceituais. Esta 
é a melhor solução para o problema da integridade/coerência no novo CPC. Justamente por isso, defendemos a convergên-
cia – sem identidade absoluta – entre as teorias de Dworkin e MacCormick, entre os termos integridade e coerência em 
sentido amplo [...].
A convergência coerência/integridade limita-se a reconhecer o aspecto mais amplo dos conceitos de coerência e integridade, ligados 
aos princípios e à possibilidade de dar um sentido conjunto às normas jurídicas (“hanging together” e “making sense”), a partir da 
justificação das decisões judiciais em um contexto mais geral de unidade do direito (MACCORMICK, 1984, p. 235-251). Este é 
o principal dever previso no art. 926, caput. (ZANETI Jr., Hermes. Comentários de Hermes Zaneti Jr. In: CABRAL, Antonio do 
Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil.  Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1303-1362. 
p. 1316-1317.) (grifos do autor)
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ditório ampliado (ou “amplo e efetivo”14), conforme faz previsão, principalmente, o parágrafo 2º do artigo 
927; (v) o procedimento do IAC (art. 947), da arguição de inconstitucionalidade (arts. 948 a 950 do CPC, 
que, à evidência, somam-se à previsão constitucionalmente anteriormente existente) e do microssistema 
de demandas repetitivas (arts. 976 a 987 – dispositivos relativos ao IRDR – e arts. 1.036 a 1.041 – dispo-
sitivos que tratam do RE e REsp repetitivos, porém aplicáveis a todo o microssistema); e, finalmente, (vi) 
consequências para o cumprimento e, principalmente, para descumprimento dos precedentes judiciais: para 
conferir a natureza de sistema, o Código de Processo Civil apresenta consequências geradas a partir do 
descumprimento de precedentes judiciais, bem como de sua própria existência. 

Verifica-se, portanto, que o CPC apresenta uma estrutura normativa conceitual e 
procedimental e, em acréscimo, para fechamento do sistema, impõe consequências de ordem prática 
que sujeitam tanto os julgadores quanto os jurisdicionados, a exemplo dos artigos 332; 311, II; 932, 
IV e V, a seguir abordados. 

Improcedência liminar do pedido: além dos requisitos previstos no artigo 319, o Código de 
Processo Civil impõe o que se convencionou intitular por requisitos negativos da petição inicial15, previstos 
no artigo 330 (hipóteses de indeferimento da inicial) e, principalmente no artigo 332, que diz respeito à 
improcedência liminar do pedido. 

Dá-se ênfase ao artigo 332 em razão de o indeferimento da inicial somente ocorrer após o juiz 
facultar à parte prazo para que o autor a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 
corrigido ou completado, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil sendo que na hipótese de 
no prazo concedido, se a parte quedar-se inerte ou não sanar as irregularidade apontadas é que tem lugar o 
indeferimento da inicial.16

Denota-se, pois, que o Código de Processo Civil confere ainda maior ênfase à exigência 
de uma prévia cognoscibilidade normativa, que compreende, à evidência, os precedentes judiciais. É 
indispensável, portanto, que ao elaborar uma tese jurídica, o operador do direito conheça o direito a ser 
aplicado no caso concreto.

14 É a lição de Alexandre Freitas Câmara, que defende que a formação de um precedente judicial não pode prescindir de um pro-
cedimento dinâmico*, com “maior amplitude do contraditório” que, segundo o autor, se traduz na “possibilidade de participação 
com influência na construção da decisão de pessoas e entidades (personalizadas ou não) capazes de representar adequadamente 
os interesses que podem vir a ser alcançados nos processos futuros pela eficácia vinculante dos padrões decisórios (sejam eles 
precedentes ou enunciados de súmula vinculante) que se prevê que nos procedimentos de construção de tais decisões (e enuncia-
dos) haverá espaço para a participação de amici curiae e para a realização de audiências públicas, ou até mesmo para que aqueles 
que se apresentem como interessados no resultado se manifestem. Garante-se, assim, uma comparticipação qualificada, já que 
subjetivamente ampliada, não se limitando aos atores do processo originalmente instaurado”. (CÂMARA, Alexandre Freitas. 
Levando os padrões decisórios a sério. São Paulo: Atlas, 2018. p. 185.) 
*Nota: procedimento dinâmico é expressão que Câmara utiliza fazendo referência à Evaristo Aragão Santos  (Em torno do 
conceito e da formação do precedente judicial. In: ALVIM, Teresa Arruda Arruda (coord.). Direito Jurisprudencial. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 133-201.)
15 Cassio Scarpinella Bueno utiliza a terminologia juízo de admissibilidade negativo, dividindo as hipóteses em processuais – inde-
ferimento da inicial – e de mérito – improcedência liminar do pedido. (BUENO, Cassio Scarpinela. Manual de Direito Processual 
Civil. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. pp. 353-357.)
16 Neste sentido, AREsp 1679862/MS (2020/0062194-4), relator Min. João Otávio Noronha, DJ 14/05/2020. Também o enun-
ciado 292 do VIII Fórum Permanente dos Processualistas Civis – FPPC, que preconiza “Antes de indeferir a petição inicial e , o 
juiz deve aplicar o disposto no art. 321.”
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É de se ressaltar, por pertinente, que a aplicação do artigo 332 deve ser precedida de intimação 
da parte autora para que se manifeste, inclusive para se for o caso, apresentar a distinção do precedente a 
princípio aplicado com o caso concreto. Esta é a interpretação de grande parte de doutrina, que se funda, 
principalmente, nos artigos 6º e 10 do Código de Processo Civil.17  

Concessão de tutela de evidência fundada em precedente: dentre as hipóteses de cabimento da 
tutela provisória, o legislador, no artigo 311, II do CPC previu a possibilidade de concessão de tutela provisória 
fundada na evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e 
houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.

Ou seja, os requisitos – prova pré-constituída dos fatos constitutivos e tese firmada em precedentes 
judiciais – uma vez cumpridos, são suficientes para o convencimento do juiz.18

Discussão que circunda o artigo 311, II do CPC diz respeito à constitucionalidade de concessão de 
tutela da evidência liminarmente. O fundamento da suposta inconstitucionalidade quedaria no fato de a tutela da 
evidência tratar de espécie de tutela provisória que dispensa o requisito da urgência – perigo de dano ou resultado 
útil do processo – e, portanto, o diferimento do contraditório de que trata o artigo 9º, parágrafo único, II, pade-
ceriam de logicidade. É o que defendem, por exemplo, Eduardo de Avelar Lamy19 e Luiz Guilherme Marinoni.

 Em que pese a hígida fundamentação da tese da inconstitucionalidade na concessão de 
liminar inaudita altera parte na hipótese do art. 311, II, a presente tese filia-se à corrente contrária, 
entendendo que não há violação ao contraditório, mas apenas o seu diferimento e, ademais, a 
possibilidade de liminar neste caso afigura-se mais compatível com a eficiência e duração razoável do 
processo preconizada pelo digesto processual, nos termos dos fundamentos apresentados por Rogéria 
Fagundes Dotti, em sua tese de doutorado.20

17 Sobre o assunto, Gustavo Favero anota que “Atribulação que se aventa é a seguinte: o juízo, ao se defrontar com o libelo 
inicial e, ao seu sentir, verificar que existe alguma das hipóteses em que lhe é albergado o julgamento liminar de improcedência 
[...], terá o dever de intimar previamente a parte autora, com espeque nos arts. 6º, 9º e 10 do CPC/2015, para não a surpreender 
com o conteúdo da sentença? Isto é, deverá o autor ser previamente ouvido – instaurando-se um contraditório unilateral entre 
ele e o juízo – acerca de eventual enunciado de súmula, precedente ou mesmo prescrição ou decadência que o juízo aplicar(ia)?
A resposta não pode ser outra, senão um ecoante e retumbante ‘sim’. [...]
O art. 10 do CPC é cristalino ao asseverar ser vedado ao juiz decidir com fulcro em fundamento sobre o qual as partes não tiveram 
oportunidade de se manifestar, ainda que acerca de matéria oficiosa. Corroborando, o art. 9º consigna que ‘não se proferirá decisão 
contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida’, elencando em seu parágrafo único as exceções a tal regra – das quais não 
consta o julgamento liminar de improcedência. Portanto, [...] deverá o magistrado intimar a parte autora para realizar eventual distin-
ção [...] ou demonstrar a superação do entendimento jurisprudencial [...]”. (FAVERO, Gustavo Henrichs. Contraditório Participativo. 
Florianópolis: Tirant Lo Banch, 2019. pp. 163; 165-166.) Em sentido idêntico, do mesmo autor: O binômio contraditório-colaboração 
no julgamento liminar de improcedência. Revista de Processo, São Paulo, v. 271, pp. 71-100, set. 2017. Revista dos Tribunais online.
18 Luiz Guilherme Marinoni – que defende a inconstitucionalidade da concessão liminar da tutela fundada na evidência – prele-
ciona que o prosseguimento do processo somente sucederá caso a parte ré apresente alegações de fato dotadas de “seriedade su-
ficiente) para que o julgador entenda pela necessidade de dilação probatória. (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela de urgência 
e tutela da evidência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 335.)
19 Defende o autor que “a o permitir a análise da tutela evidente inaudita altera parte, a complexidade dos próprios incisos II e 
III do dispositivo já indica o acerto no respeito ao contraditório para o melhor enquadramento do precedente e o amadurecimento 
das alegações fato inerentes ao contrato de depósito. Não faz sentido concluir-se pela evidência sem respeitar o contraditório, 
portanto. (LAMY, Eduardo. Tutela Provisória. São Paulo: Atlas, 2018. pp. 25-26.)
20 DOTTI, Rogéria Fagundes. Tutela da evidência: prova do direito, fragilidade da defesa e o dever de antecipar a tempo. 
2019. 332 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2019. p. 108. Disponível em: 
<https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/64809/R%20-%20T%20-%20ROGERIA%20FAGUNDES%20DOTTI.
pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 27 nov. 2019.
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Por fim, quanto à aplicação do art. 311, II de forma extensiva, Eduardo de Avelar Lamy, ao 
comentar o dispositivo em questão, defende que se trata de hipótese meramente exemplificativa, sendo que 
“Interpretar o contrário seria um contrassenso”.21

Nulidade de decisão que contraria precedente ou que utiliza precedente sem a respectiva 
fundamentação: a decisão que contraria precedente judicial ou, ainda, que o aplique sem a respectiva 
fundamentação, é eivada de nulidade, eis que, nos termos do que apregoa o artigo 489, parágrafo 1º, 
inciso V e VI do Código de Processo Civil, Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, 
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: se limitar a invocar precedente ou enunciado de 
súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento 
se ajusta àqueles fundamentos; deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente 
invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação 
do entendimento.

Voltando à nulidade da decisão contrária a precedentes, é forçoso afirmar que a contrariedade 
acarretará para a parte prejudicada possibilidades distintas, a depender do grau de vinculação do precedente 
violado ou mau utilizado.

Em assim sendo, a decisão que descumprir precedente – ou, ainda, aplicar precedente sem 
fundamentação – em se tratando de precedente dotado de eficácia relativamente vinculante22, ensejará o 
manejo do respectivo recurso pelas vias ordinárias.

Já no caso de decisão contrária a precedente com eficácia vinculante - decisões do STF 
em controle de constitucionalidade, enunciados de súmulas vinculantes; os acórdãos prolatados 
em  incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e em 
julgamento de recurso extraordinário e especial repetitivos (incisos I, II e III do artigo 927) – a  parte 
prejudicada poderá fazer uso da reclamação, fundada nos incisos III e IV do art. 988, em acréscimo 
aos recursos cabíveis.

Ampliação dos poderes do relator: o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo 
Civil revela certo espelhamento, com o artigo 332, ao apresentar hipóteses de ampliação dos 
poderes do relator, que pode negar provimento a recurso contrário a precedente judicial e, ainda, 
dar provimento, após oitiva da parte contrária, a recurso cuja decisão recorrida for contrária a 
precedente judicial. 23

Trata-se de hipóteses que ensejam o que Araken de Assim, denomina por “procedimento 
abreviado do julgamento dos recursos”, vez que permite que o relator dê provimento ou negue provimento, 
de forma monocrática, a recurso que demonstre contrariedade a precedente judicial.

21 LAMY, Eduardo. Tutela Provisória. São Paulo: Atlas, 2018. p. 20.
22 Adota-se a terminologia utilizada por José Rogério Cruz e Tucci. (Parâmetros de eficácia e critérios de interpretação do prec-
edente judicial. In: ALVIM, Teresa Arruda Arruda (coord.). Direito Jurisprudencial. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2012, p. 97-131.
23 Pedro Miranda, ao tratar sobre o tema, indica que “as hipóteses para negar ou dar provimento a recurso, isoladamente pelo 
relator, são as mesmas e devem ser aplicadas inversamente. O novo modelo não deixa dúvidas de que teremos uma via de mão 
dupla.” (OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Poderes do relator e agravo interno: causa e consequência. In: NERY JUNIOR, Nelson; 
ALVIM, Teresa Arruda; OLIVEIRA, Pedro Miranda de (coord.). Aspectos Polêmicos dos Recursos Cíveis e assuntos afins. v. 14. 
São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. pp. 376-395.)
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Referido dispositivo, da mesma forma como ocorre com os artigos 332 e 311, II, também há por 
parte da doutrina, a defesa de que os incisos IV e V do artigo 932 devem ser devem receber interpretação 
sistemático-extensiva, de modo a abarcar todo o rol do artigo 927.24 

Em acréscimo a todas as consequências de ordem prática que o descumprimento ou mau uso 
dos precedentes do art. 927 podem acarretar há de se mencionar, ainda, o artigo 496 (que trata do reexame 
necessário, dispensando-o nas hipóteses em que a decisão esteja em conformidade com precedente judicial, 
mais especificamente súmulas das cortes superiores, acórdãos em repetitivos e Incidente de Assunção de 
Competência e ainda, orientação vinculante administrativa oriunda do próprio órgão público). 

Também o artigo 966, §5º, que inaugura hipótese de cabimento de ação rescisória repousada em 
decisão transitada em julgado que utilizou como fundamento precedente judicial sem considerar a distinção 
do caso paradigma com o caso julgado. 

Não se pode omitir o artigo 1.022, parágrafo único, I e II, que inclui dentre as hipóteses de omissão 
a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de 
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e que incorra em qualquer das condutas descritas 
no art. 489§ 1º, de forma a incorporar omissões relativas a precedentes judiciais no rol de cabimento dos ED.

Por fim, o artigo 1.035, §3º, I do CPC, que reproduz o antigo §3º do artigo 543-A do CPC/1973, 
e prevê que há repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou 
jurisprudência dominando do STF. Referido artigo, ao manter a expressão jurisprudência dominante, segue 
a reforça a importância de a doutrina destinar estudos acerca de sua acepção.25

24 Ao defender a interpretação extensiva, justifica Hermes Zaneti Júnior: “Entendemos, por exemplo, que as decisões do STF, 
em matéria constitucional, e do STJ, em matéria infraconstitucional, são obrigatórias para todos os juízes e tribunais no Brasil 
[...]. O STF quando decidir em controle concentrado de constitucionalidade formará um precedente (art. 927, I), que vinculará 
ao próprio tribunal e aos tribunais inferiores nos casos futuros, além da decisão do caso com eficácia erga omnes e efeito vincu-
lante para o caso concreto. São dois discursos distintos, o discurso da norma-precedente e o discurso do caso. Este precedente 
do STF se aplica também para o relator no julgamento dos recursos de que trata o art. 932. O STF, quando decidir em recurso 
extraordinário, sempre pelo plenário, sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de determinado dispositivo, forma um 
precedente, que se aplica a todos os juízes e tribunais (art. 927, v), também para o relator. O STJ, para além das súmulas, quando 
decide em matéria de lei federal infraconstitucional, por decisão da Corte Especial, forma um precedente que vincula todos os 
juízes e tribunais (art. 927, V), também vinculando o relator. Logo, nos parece que não faz o menor sentido deixar de aplicar todas 
as hipóteses do art. 927 para autorizar a decisão do relator. Até porque, muito obviamente, o relator não poderá aplicar precedente 
firmado em enunciado da súmula, decisão em IRDR ou incidente de assunção de competência (IAC) do respectivo tribunal 
quando estes estiverem em contrariedade com os precedentes do STF e do STJ (e das demais Cortes Superiores a que estiver 
vinculado), pois estes têm caráter vinculante para ele e todos os demais juízes e tribunais”. (ZANETI Jr., Hermes. Comentários 
de Hermes Zaneti Jr. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coord.). Comentários ao Novo Código de Processo 
Civil.  Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1303-1362.) (grifos do autor)
25 Sobre a presunção absoluta que encontra espeque no artigo 1.035, §3º, I, do CPC, Pedro Miranda de Oliveira (comentando 
o equivalente o art. Art. 543-A do CPC/1973), explica que a partir de mencionado dispositivo, a “relevância jurídica em sentido 
estrito ultrapassa ‘os interesses subjetivos da causa’”, em razão de que em havendo contrariedade “a súmula ou jurisprudência 
dominante do STF, estará presente questão com repercussão geral”. 
Explica o autor que, “Diante dessa assertiva, três aspectos devem ser ressaltados. Primeiro, está erigida hipótese objetiva de 
presença de repercussão geral. Segundo a jurisprudência a que se refere o dispositivo (súmula ou jurisprudência dominante) é a 
jurisprudência do próprio STF. Tanto é verdade que o legislador utilizou a expressão ‘do Tribunal’ e não ‘de Tribunal’. Terceiro, 
presume-se que matérias sumuladas pelo STF ou que acerca delas haja jurisprudência dominante são, por si sós, dotadas de re-
percussão geral. Além disso, se nem todas as matérias sumuladas ou reiteradamente tratadas pelo STF têm relevância econômica, 
política ou social, fica claro que têm, ao menos, relevância jurídica.” (OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Recurso Extraordinário e 
o requisito da repercussão geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. pp. 309-310.)
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3 CONCLUINDO: É NECESSÁRIO (DES)(RE)CONSTRUIR O MODO DE OPERAR O 
DIREITO

A inserção de um sistema de precedentes desafia o ensino jurídico, os pesquisadores e, 
logicamente, todos aqueles que operam o direito. Nas palavras de Hermes Zaneti Júnior, “exige dos juristas 
uma preocupação renovada com o método (não só no fórum, mas também no ensino jurídico).26

Há, portanto, inúmeros obstáculos que exigem enfrentamento, já que a experiência importada 
dos países do common law ensina que a observância aos precedentes é uma prática histórica e culturalmente 
construída. Coube ao Brasil a peculiaridade de impor legalmente o dever de respeito aos precedentes 
judiciais em uma cultura jurídica que historicamente os desrespeita. Somente o tempo poderá demonstrar 
se tal imposição legal engendrará uma mudança cultural.27

O presente artigo parte de uma premissa básica, que alvitra que um sistema de precedentes 
atinge todo o ordenamento jurídico e não toca apenas o processo civil, sendo matéria que se insere na órbita 
da teoria do direito, não estando restrita ao direito processual. Um sistema de precedentes, ademais, não 
envolve apenas as cortes de vértice; ao contrário, atinge toda a estrutura judiciária.

Trata-se de matéria que, por conseguinte, demanda por parte de todos os juristas a 
necessidade de repensar o direito, seu ensino e a estrutura do sistema de justiça, uma vez que exige 
uma verdadeira quebra de paradigma, no sentido de arrefecer o já mencionado paradoxo existente 
entre a cultura jurídica brasileira e a adoção de um sistema de precedentes. Neste sentido é pontual 
Ronaldo Cramer ao salientar que

É induvidoso que o sistema de precedentes não é apenas uma mudança normativa, mas terá grande 
impacto na nossa cultura processual, alterando hábitos e comportamentos daqueles que operam o 
sistema de justiça.

Ressalte-se que, diferentemente do que se imagina, esse novo modelo exigirá atenção não 
somente para os precedentes vinculantes, mas também para os persuasivos, que se tornarão 
mais relevantes do que hoje, tendo em vista que o novo CPC fortalece, de maneira geral, o 
emprego de qualquer precedente. 

Um exemplo do que e disse já se viu. A respeito da acesa polêmica sobre o dia de entrada em 
vigor do novo Código de Processo Civil, o STJ, em decisão administrativa proferida por seu Pleno, 
definiu que o primeiro dia de vigência do novo Código foi dia 18 de março de 2016. Repare-se 
que essa decisão, apesar de constituir um precedente administrativo e persuasivo, não sofreu quase 
resistência na prática forense, que a assimilou com raro respeito.

26 ZANETI JÚNIOR, Hermes. A constitucionalização do Processo: o modelo constitucional da justiça brasileira e as relações 
entre processo e constituição. 2 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014. p. 238
27 Nesta perspectiva leciona Alexandre Freire que “É necessário que se tenha a ciência de que o regime de precedentes in-
stituídos não mudará práticas historicamente consolidadas nem produzirá os efeitos e resultados desejados por todos da noite 
para o dia. Mesmo em países que já têm tradições seculares no que diz respeito à obediência a precedentes judiciais, juristas e 
juízes ainda somam esforços para sua compreensão e aperfeiçoamento.” (FREIRE, Alexandre. Precedentes Judiciais: conceito, 
categorias e funcionalidade. In: NUNES, Dierle; MENDES, Aluisio; JAYME, Fernando Gonzaga (coord.). A nova aplicação 
da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2017.  p. 51-82. p. 52-53.)
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Para que os precedentes sejam usados com acerto e eficiência, faz-se necessário evitar que 
a compreensão do novo modelo seja feita com base em hábitos antigos, sobretudo práticas 
equivocadas.28

Entende-se que esta mudança cultural ou de hábitos antigos não advirá apenas com a 
introdução de uma nova estrutura normativa, já que a mudança legislativa não conduz à sua imediata 
observação por parte dos destinatários da norma. Há um longo caminho a percorrer. Reforços serão 
necessários e devem principiar pela forma de se ensinar o direito e, certamente, perpassar pelo modo 
de agir de todos os operadores do direito, especialmente dos julgadores, através de uma mudança em 
seus padrões decisórios.

28 CRAMER, Ronaldo. Precedentes Judiciais: teoria e dinâmica. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 201-202.
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AÇÃO RESCISÓRIA 
NO TEMA 810/STF: 

da inexigibilidade do título executivo 
à ação rescisória

Diego Henrique Schuster1

RESUMO

O presente trabalho analisa as inovações trazidas pelos parágrafos 13, 14 e 15, do art. 525 e 6º, 7º e 8º, 
do 535, com especial atenção para a ação rescisória. Para tanto, busca-se encontrar uma justificação na tese da “coisa 
julgada inconstitucional”, tendo a discussão como recorte descritivo o julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da 
repercussão geral no STF).
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ABSTRACT

The present work analyzes the innovations brought by paragraphs 13, 14 and 15, of art. 525 and 
6th, 7th and 8th, of 535, with special attention to the rescission action. To this end, an attempt is made to 
find a justification in the thesis of “thing judged unconstitutional”, with the discussion as a descriptive cut 
the judgment of RE 870.947 (Theme 810 of the general repercussion in the STF).
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1 INTRODUÇÃO

As dúvidas são muitas e dependem de uma decisão que olhe para a teoria: nem sempre 
reconhecida na prática, a doutrina desempenha um papel importante quando se tenta entender a prática.

O presente artigo versa sobre a ação rescisória prevista, de forma expressa, no § 15 do art. 525 e 
no § 8º do art. 535 do CPC, tendo a discussão como recorte descritivo o tema 810/STF. Com efeito, o STF 
declarou a Lei 11.960/09 inconstitucional, logo, os títulos executivos baseados nela podem ser impugnados 
na via da ação rescisória, com pedido de execução complementar referente a diferença entre a correção 
monetária pela TR e pelo IPCA-E (INPC). 

Em seu desenvolvimento, o artigo será divido em quatro partes, sem qualquer pretensão de se 
esgotar o tema. Há muitas outras questões que escampam de meu artigo.

Na primeira, serão feitos alguns esclarecimentos preliminares, a fim de bem contextualizar a 
diferença entre a impugnação em sede de cumprimento de sentença, passando pela execução complementar 
naqueles casos em que diferida para a fase de cumprimento de sentença a definição dos consectários legais 
aplicáveis às prestações vencidas, até a ação rescisória contra decisão que aplicou a TR e transitou em julgado 
antes da decisão do STF. Na segunda, ganha destaque a novidade trazida pelos artigos supramencionados, 
com especial atenção para o termo inicial do prazo decadencial (bienal). Na terceira, é analisado o cabimento 
da ação rescisória no tema 810/STF frente à Súmula 343/STF. Na quarta e última: ao segurado (exequente) 
é possível se valer dos arts. 525 e 535 do CPC/2015 (aceitos – normalmente – como matéria de defesa do 
executado)? Aí está o que me perguntam e o que me proponho a examinar neste artigo.

2 O QUE CABE ANTES E DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE 
APLICOU A TR MAIS JUROS DE POUPANÇA?

O julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral no STF) foi finalizado na sessão 
de 20.09.2017, com publicação do acórdão em 20.11.2017. A decisão do STF que conferiu efeito suspensivo 
aos embargos declaratórios foi prolatada em 24.09.2018. O julgamento dos embargos foi concluído no 
dia 03.10.2019, consoante extrato de ata do RE 870.947 disponível no Portal do STF, sem modulação de 
efeitos - que tem como finalidade minimizar os resultados nefastos das reviravoltas da jurisprudência. A 
decisão transitou em julgado em 03.03.2020.

Apesar da tese determinar a aplicação do IPCA-E, a variação observada em razão do julgamento 
do Tema 905 é a seguinte:

- IGP-DI de 05/96 a 03/2006 (art. 10 da Lei n.º 9.711/98, combinado com o art. 20, §§5º e 6º, da Lei 
n.º 8.880/94);

- INPC a partir de 04/2006 (art. 41-A da lei 8.213/91)
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Assim, naqueles casos em que a decisão – que determinou a aplicação TR mais juros de 
poupança – transitou em julgado antes do julgamento do STF será exigida uma ação rescisória. Se a decisão 
transitou depois da decisão do STF será possível a correção em sede de cumprimento de sentença. Da 
mesma forma, naqueles casos em que diferida para a fase de cumprimento se sentença a forma de cálculo 
dos consectários legais. Nesse sentido:

PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONE-
TÁRIA. TEMA 810 DO STF. ACÓRDÃO EXEQUENDO. DISCUSSÃO ATRAVÉS DE IMPUG-
NAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA TESE FIRMADA PELO STF NO TEMA 733 E NA ADI 2.418. 
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. O acórdão exe-
quendo foi proferido de em desacordo com a decisão prolatada no julgamento do Tema 810 do 
STF.  De acordo com a exegese da tese firmada no Tema 733 do STF em conjunto com o enten-
dimento firmado no julgamento da ADI 2.418, a inexiquibilidade do título ou inexigibilidade da 
obrigação poderá ser alegada em sede de impugnação de sentença quando a decisão de incons-
titucionalidade do Supremo Tribunal Federal for anterior ao trânsito em julgado da sentença. 
Concluído  o julgamento dos EDs do Tema 810 em 03-10-2019, deve prosseguir a execução, pelos 
índices estabelecidos pelo STJ, INPC, quando da análise do Tema 905, pois este foi proferido 
após o julgamento do mérito do Tema 810 pelo STF, afastando-se, por consequência, o índice 
declarado inconstitucional pelo Pretório Excelso (TR). (TRF4, AG 5003830-36.2020.4.04.0000, 
TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, juntado 
aos autos em 21/07/2020)

Mesmo após sentença de extinção da execução (em relação à execução do valor incontroverso), 
será possível o prosseguimento da execução, com o pagamento de crédito remanescente, na forma de execução 
complementar. Neste contexto, “não há que se falar em preclusão da possibilidade de prosseguimento 
da execução, porquanto, a rigor, era processualmente inviável o reconhecimento do pagamento integral do 
crédito exequendo”.2 Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS 
LEGAIS. ÍNDICE DA TR. CUMPRIMENTO COMPLEMENTAR COM A APLICAÇÃO DO 
TEMA 810 JULGADO PELO STF. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. Como no momento do 
cumprimento da sentença o índice fixado na sentença era a TR, diferindo para a fase de execução 
a observância do que viesse a ser definido no Tema  810 do STF, não há falar em preclusão, 
uma vez que à parte só cabia concordar com o índice da TR e, como dito no acórdão, aguardar 
decisão do STF sobre o Tema. (TRF4, AG 5019688-10.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL 
SUPLEMENTAR DO PR, Relator para Acórdão LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, 
juntado aos autos em 09/09/2020)

Em assim sendo, nos casos em que diferida para a fase de cumprimento de sentença a definição 
dos consectários legais aplicáveis às prestações vencidas, com aplicação dos índices da Lei 11.960/2009 

2 TRF4, AG 5034383-66.2020.4.04.0000, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEI-
DER, juntado aos autos em 18/09/2020.
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apenas de forma provisória, a pretensão da parte autora - adequação do título ao julgamento do Tema 
810 STF, no que diz respeito ao índice de correção monetária - pode e deve ser buscada junto ao juízo 
competente para a execução complementar.3 

Vamos supor vencida essa primeira parte. O que mais perto nos interessa são os critérios 
para o ajuizamento da ação rescisória, com especial atenção para a Súmula 343/STF e o termo inicial da 
decadência, este último numa relação de direito intertemporal.

3 DO CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA E O TERMO INICIAL DO PRAZO 
DECADENCIAL

Existem instrumentos – alguns limitados – capazes de relativizar a força da coisa julgada no 
ordenamento jurídico brasileiro, quais sejam, a ação rescisória, a ação anulatória,4 a impugnação nos 
cumprimentos de sentença,5 a impugnação por erro material ou erro de cálculo,6 a impugnação de sentença 
inconstitucional,7 a coisa julgada secundum eventum probationis nas demandas coletivas8 e, até mesmo, a 
reclamação.9 Oportunas as considerações dos juristas Humberto Theodoro Júnior e Juliana Cordeiro de Faria:

Enfim, não se trata – é bom advertir – de enfrentar o instituto da coisa julgada, mas de evitar uma visão 
sectária que insiste em mantê-lo num pedestal sacro e intocável, maior do que a ordem constitucional lhe 
concede. Na verdade, o problema é dos limites da própria figura da coisa julgada. Assim como há casos 

3 Essa é orientação seguida pela 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: TRF4, ARS 5026637-84.2019.4.04.0000, 
TERCEIRA SEÇÃO, Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 22/04/2020.
4 Art. 966, §4, do CPC.
5 Artigos 525, § 1º, I, e 535, I, do CPC.
6 Art. 494, I, do CPC.
7 Art. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC.
8 Vale destacar os artigos 16, da Lei da Ação Civil Pública, 18, da Lei da Ação Popular, e 103, incisos I e II, do Código de Direito do 
Consumidor: “Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se 
o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com 
idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”. “Art. 18. A sentença terá eficácia de coisa julgada oponível “erga omnes”, exceto 
no caso de haver sido a ação julgada improcedente por deficiência de prova; neste caso, qualquer cidadão poderá intentar outra ação 
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”. “Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este código, a sentença fará coisa 
julgada: I - erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra ação, com idêntico fundamento valendo-se de nova prova, na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 
81; II – ultra partes, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedência por insuficiência de provas, nos termos do 
inciso anterior, quando se tratar da hipótese prevista no inciso II do parágrafo único do art. 81”. (grifo nosso). Situação praticamente 
idêntica é na ação popular, para a qual Araken de Assis defende que o instituto da coisa julgada pode ser analisado secundum eventum 
litis quando as demandas forem julgadas improcedentes por insuficiência de provas, não produzindo coisa julgada, igualmente sendo 
possível qualquer indivíduo, inclusive o autor, demandar novo processo se obtiver uma prova nova. (ASSIS, Araken de. Processo civil 
brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, V. 3. Parte especial: procedimento comum (da demanda à coisa julgada), p. 1496). 
Ada Pellegrini Grinover compartilha o entendimento de Araken de Assis, destacando que na ação popular, quando esta é improcedente 
por falta de material probatório, não se opera a coisa julgada. (GRINOVER, Ada Pellegrini. Coisa julgada e terceiros: notícia histórica. 
Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil. Porto Alegre, ano 2, v. 12, p. 12, mai./jun. 2006).
9 “Ajuizada a reclamação antes do trânsito em julgado da decisão reclamada, e não suspenso liminarmente o processo principal, a 
eficácia de tudo quanto nele se decidir ulteriormente, incluído o eventual trânsito em julgado do provimento que se tacha de contrá-
rio à autoridade do STF, será desconstituído pela procedência da reclamação” (STF, Pleno, Rcl 509/MG, Rel. Sepúlveda Pertence, 
AC. 17.12.1999, DJU 04.08.2000).
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tradicionais em que o esgotamento das possibilidades recursais não impede a renovação do pleito sobre a 
mesma lide (lembre-se da ação civil depois da ação penal improcedente por insuficiência de prova, da nova 
ação popular depois que a primeira malogrou por falta de provas, das ações civis públicas, nas mesmas 
circunstâncias, da ação ordinária após o mandado de segurança denegado por não comprovação de direito 
líquido e certo, de sentença passada em julgado sem citação do revel, etc.), também a sentença que agride a 
Constituição não merece adquirir a plena autoridade da coisa julgada em seu feitio material. Transitado em 
julgado, segundo a lei processual, porque já não há mais possibilidade de impugná-la pelas vias recursais. 
Não se reveste, entretanto, da intangibilidade própria das sentenças não mais atacáveis por meio dos recursos 
ordinários ou extraordinários. O caso é de nulidade ipso iure, que nem a res iudicata pode superar.10

A desconstituição da coisa julgada não decorre de uma pretensão moral de correção da decisão, 
uma vez que os critérios para se resolver a questão estão no próprio sistema. Segundo o art. 966 do novo 
Código de Processo Civil será admitida a revisão da decisão transitada em julgado sempre que estivermos 
diante de um defeito tão grave que, fazer vistas grossas seria altamente prejudicial à legitimidade do 
ordenamento jurídico e da prestação jurisdicional, por trazer instabilidade às relações jurídico-sociais.11

É cabível a ação rescisória com base nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do 
CPC, estando o prazo decadencial previsto no § 2º do art. 975. Na hipótese de prova nova, o termo inicial 
do prazo será a data de descoberta desta prova, observado o prazo máximo de cinco anos, contados do 
trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Na vigência do CPC/73, Cassio Scarpinella 
Bueno já sugeria a relativização do artigo 495 [“O Direito de propor ação rescisória se extingue em 2 
(dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão”], de forma a permitir a contagem do prazo 
decadencial a partir do descobrimento do fato que poderá contestar o meio de controle da coisa julgada.12 

A propósito do tema, a 3ª Seção do TRF4, por unanimidade, entendeu que o alargamento do prazo 
decadencial previsto no art. 975, § 2º, do CPC/2015, não é aplicável às rescisórias que objetivem desconstituir 
decisões transitadas em julgado sob a égide do antigo CPC (até 16/03/2016), isto é, não há como ser aplicado 
retroativamente o regramento especial estabelecido pela nova legislação processual civil.13

10 THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Reflexões sobre o princípio da intangibilidade da coisa jul-
gada e sua relativização. In: DELGADO, José Augusto; NASCIMENTO, Carlos Valder (Org.). Coisa julgada inconstitucional. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008.
11 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sério Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. p. 572.
12 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
2012, v. 2: Procedimento comum: ordinário e sumário, p. 449.
13 “[...] Tratando-se de alteração no prazo para propor a ação rescisória, é necessário investigar qual a situação jurídica apanhada pela 
nova lei. Se o prazo para ajuizar a rescisória já havia se escoado sob a égide do antigo CPC, é descabido cogitar a aplicação da lei nova 
a fatos já consumados. Se o direito de propor a rescisória ainda não havia decaído, o novo prazo estabelecido pela legislação processual 
pode ser aplicado às rescisórias ajuizadas após a entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015. 3. No caso em que a novel legislação dimi-
nuiu o prazo decadencial, não é aplicável, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Se, ao contrário, ampliou o prazo decadencial, pode 
ser aplicada, observado o prazo já decorrido sob a vigência do antigo CPC. 4. O atual CPC instituiu pressuposto de rescindibilidade 
diverso, a prova nova, inovando quanto ao momento da obtenção da prova: após o trânsito em julgado da última decisão proferida no 
processo. 5. Tratando-se de rescisória fundada em prova nova, que visa à desconstituição de sentença transitada em julgado sob a égide 
do antigo CPC, é inaplicável o alargamento do prazo decadencial estabelecido no art. 975, § 2º, do CPC em vigor. 6. Entendimento 
amparado no Enunciado 341 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: O prazo para ajuizamento de ação rescisória é estabe-
lecido pela data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, de modo que não se aplicam as regras dos §§ 2º e 3º do art. 975 à 
coisa julgada constituída antes de sua vigência. 7. Embora a ação possa ser admitida com base no inciso VII do art. 485 do antigo CPC 
(documento novo), impõe-se reconhecer a decadência do direito para propor a rescisória, pois foi ultrapassado o prazo de dois anos 
previsto no antigo CPC”. (TRF4, AR 0000731-85.2016.4.04.0000, Rel. Márcio Antônio Rocha, Terceira Seção, D.E. 27/07/2018).
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No que diz respeito às demais hipóteses autorizadoras da ação rescisória, o prazo decadencial é 
de dois anos a contar do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, conforme Súmula 401 
do Superior Tribunal de Justiça. Frise-se, nesse ponto, que o art. 966, § 3º, do CPC/2015 sinaliza em parte 
para a teoria dos capítulos da sentença, ao afirmar que: “a ação rescisória pode ter por objeto apenas (um) 
capítulo da decisão”. Ora, como é cediço, a referida súmula foi editada no regime anterior. 

O CPC/2015, no § 8 do art. 525 e no § 8º do art. 535, prevê o manejo de ação rescisória no caso 
de coisa julgada inconstitucional. De forma expressa, o CPC dispõe que o prazo decadencial terá como 
marco inicial o trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF conforme os §§ 15 e 8º, dos arts. 525 e 
535, do CPC/2015. 

Art. 525. [...]

§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a 
obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei 
ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição 
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 13. No caso do § 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados 
no tempo, em atenção à segurança jurídica.

§ 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 12 deve ser anterior ao trânsito em 
julgado da decisão exequenda.

§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, 
caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa 
ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 
execução, podendo arguir:

[...]

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a 
obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei 
ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição 
Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

[...]

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, 
caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal.

Então, de cara, isso é uma novidade. Dentro da excepcionalidade da ação rescisória, temos, 
portanto, uma situação excepcionalíssima. O prazo decadencial deixa de ter como termo inicial o trânsito em 
julgado da decisão rescindenda para iniciar a contar do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal (decisão paradigma). Segundo Arnaldo Esteves Lima, trata-se de mecanismo diferente:
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Poder-se-á dizer, tomando-se a expressão emprestada do direito administrativo funcional, que 
tal lapso constitui como que um “estágio probatório”, a que se submete a res judicata, a qual, 
no curso de tais prazos, subsiste com certo grau de relatividade, já que poderá vir a ser alvo de 
uma pretensão rescisória, nas hipóteses legal e taxativamente previstas. Operada a decadência, 
no entanto, sobrevirá a denominada coisa soberanamente, ou definitivamente, julgada. Tal se 
dá nas circunstâncias normais de aplicação do Direito, concretamente. A sua relativização, 
contudo, tese bem mais recente, configura mecanismo diferente, pois de aplicação mais do que 
excepcional, excepcionalíssima, podendo ocorrer mesmo após o decurso do referido biênio, em 
hipóteses restritíssimas.

E na sequência, aduz:

Tais normas referem-se, conforme Capítulos III e V, do Livro I, ao ‘Cumprimento Definitivo 
da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa’, e ‘Do 
Cumprimento de Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa 
pela Fazenda Pública’. São, pois, especiais, específicas, cujos sujeitos ativos de eventual Ação 
Rescisória, na hipótese, podem ser particulares (pessoa natural ou jurídica) ou entes públicos, 
componentes de quaisquer das unidades que integram a Federação, conforme a natureza da 
obrigação a ser cumprida. Tal ocorrerá se se fizerem presentes, concretamente, os pressupostos 
inscritos nos dispositivos transcritos. A contar do trânsito em julgado da decisão do STF, inicia-se 
o biênio para eventual ação rescisória.

[...]

É oportuno registrar que o cabimento de rescisória com fundamento no § 15, do art. 525, ou no § 8º, 
do art. 535, são novidades e não foram inseridos no elenco previsto no art. 966, tendo a virtude de 
reforçar, valorizar a coisa julgada, pois a despeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade 
declarada pelo STF, que fora inobservada pela decisão exequenda, esta prevalecerá definitivamente 
caso não seja, em tal biênio, alvo de rescisória, com êxito. É, sem dúvida, avanço na proteção da 
segurança jurídica, além da paz social.14

Trata-se da denominada “coisa julgada inconstitucional”. Sobre tal mecanismo, com previsão 
dada pela Lei 11.232/2005, que incluiu os arts. 475-L, §1º, e 741, parágrafo único, do CPC/1973, Teori 
Albino Zavascki discorre sobre quais as sentenças inconstitucionais que poderão ser desconstituídas: 

São apenas três, portanto, os vícios de inconstitucionalidade que permitem a utilização do novo 
mecanismo: (a) a aplicação de lei inconstitucional; ou (b) a aplicação da lei a situação considerada 
inconstitucional; ou, ainda, (c) a aplicação da lei com um sentido (= uma interpretação) tido por 
inconstitucional. Há um elemento comum às três hipóteses: o da inconstitucionalidade da norma 
aplicada pela sentença. O que as diferencia é, apenas, a técnica utilizada para o reconhecimento dessa 
inconstitucionalidade. No primeiro caso (aplicação da lei inconstitucional), supõe-se a declaração 
de inconstitucionalidade com redução de texto. No segundo (aplicação da lei em situação tida por 

14 LIMA, Arnaldo Esteves. Comentários sobre relativização da coisa julgada e ação rescisória. Revista Consultor Jurídico, 
São Paulo, 4 setembro 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-set-04/arnaldo-lima-relativizacao-coisa-jul-
gada-acao-rescisoria?fbclid=IwAR2ro3YER3gaC1aMdsVt7aE-kNmgXDxHMnBanJyqDEItCxbpwGkXoomCUfA>. Acesso 
em: 07 out. 2020.
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inconstitucional), supõe-se a técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução 
de texto. E no terceiro (aplicação de lei com um sentido inconstitucional), supõe-se a técnica da 
interpretação conforme a Constituição.15 

O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 360 da repercussão geral, a seguinte tese: 

São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do 
art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, 
§ 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da 
coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro 
um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade 
qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada 
em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, 
seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença 
exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, 
em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade 
tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da 
sentença exequenda.

A legitimidade constitucional do parágrafo único do art. 741 do CPC, cuja redação original adveio 
da MP 2.180-35/2001 e que foi modificado pela Lei 11.232/2005, foi recentemente examinada pelo Plenário, no 
julgamento da ADI 2418, de relatoria do Min. Teori Zavascki, julgamento encerrado em 4.5.2016. Oportuna a 
transcrição do seguinte trecho:

No regime do CPC/73, não havia distinção entre ser o precedente anterior ou superveniente 
à sentença exequenda. Mas é claro que, se o precedente do STF tiver sido anterior (como 
agora dispõe o § 14 do art. 525 do CPC/15), fica evidenciado, mais claramente, o desrespeito 
à autoridade da Suprema Corte. No atual regime (CPC/15), se a decisão do STF, sobre a 
inconstitucionalidade, for superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda, ‘caberá 
ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal’.

No julgamento do RE 586.068, a Suprema Corte indicou que é possível a aplicação do artigo 
741 do CPC/73, até mesmo, no âmbito dos JEF’s, ainda que funcionem em procedimento diferenciado. 
Conclui-se que o STF foi além da Súmula 487 do STJ: “O parágrafo único do art. 741 do CPC não se 
aplica às sentenças transitadas em julgado em data anterior à da sua vigência.” 

Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina entendem que, no caso de decisão 
de inconstitucionalidade, nem mesmo a ação rescisória é necessária, pois a decisão é juridicamente 
inexistente. O interesse de agir, em casos como esse, nasceria não da necessidade, mas da utilidade de 

15 ZAVASCKI, Teori Albino. Inexigibilidade de sentenças inconstitucionais. In: DIDIER JR, Fredie (coord.). Relativização da 
coisa julgada: enfoque crítico. Salvador: Juspodivm, 2006. p. 333.



REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/SC

Revista ESA, Florianópolis, v. 1, n. 1, setembro, 2021131

uma decisão nesse sentido, que tornaria indiscutível o assunto, sobre o qual passaria a pesar autoridade 
de coisa julgada.16

Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 traz, de forma expressa, norma de direito 
intertemporal para aplicação desses dispositivos: “Art. 1.057. O disposto no art. 525, §§ 14 e 15, e no art. 
535, §§ 7º e 8º, aplica-se às decisões transitadas em julgado após a entrada em vigor deste Código, e, 
às decisões transitadas em julgado anteriormente, aplica-se o disposto no art. 475-L, § 1º, e no art. 741, 
parágrafo único, da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973”.

Estas observações poderiam ajudar a afastar uma suspeita estimulada pela discussão que 
até aqui desenvolvemos, ou seja, a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda determina 
qual o diploma a ser aplicado e, consequentemente, o prazo decadencial a ser observado. No entanto, 
é possível se problematizar (ainda mais) a questão. Pensemos naquelas situações em que, apesar da 
decisão rescindenda ter transitado em julgado na vigência do CPC/1973, antes do escoamento do 
prazo decadencial a contar do trânsito em julgado da decisão rescindenda, o novo CPC entrou em 
vigor e instituiu um novo termo inicial para as ações rescisórias com fundamento em lei declarada 
inconstitucional pelo STF. 

É nesse sentido, pois, a fundamentação do Des. Paulo Afonso Brum Vaz, no voto divergente 
proferido na AR 5038439-45.2020.4.04.0000:

Na prática, ao estabelecer um termo inicial flutuante (trânsito em julgado da decisão de (in)
constitucionalidade do STF), o art. 525, § 15, do CPC/15 acaba por elastecer o prazo decadencial 
naquelas situações que já se encontravam com a contagem em curso, criando no jurisdicionado uma 
expectativa legítima que deve ser protegida - afinal, não se tem propriamente uma nova hipótese 
rescisória, e a nova lei vem a afirmar que a parte poderá ajuizar a ação até dois anos contados do 
trânsito em julgado do precedente constitucional. Há, efetivamente, um aumento, embora oblíquo, 
do prazo decadencial (aqui me atenho apenas às hipóteses em que o prazo já estava em curso quando 
da entrada em vigor do CPC/2015).

Com efeito, no que concerne particularmente à questão de direito intertemporal, a propósito da 
mudança do prazo decadencial ou prescricional, como ressaltam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 
Pamplona Filho, no caso de a lei nova não estabelecer a regra de transição, a solução já é consagrada 
do seguinte modo: [i] se a lei nova aumenta o prazo de prescrição ou de decadência, aplica-se o novo 
prazo, computando-se o tempo decorrido na vigência da lei antiga; [ii] se a lei nova reduz o prazo 
de prescrição ou decadência, há que se distinguir: [ii.a] se o prazo maior da lei antiga se escoar antes 
de findar o prazo menor estabelecido pela lei nova, adota-se o prazo da lei anterior; [ii.b] se o prazo 
menor da lei nova se consumar antes de terminado o prazo maior previsto pela lei anterior, aplica-se 
o prazo da lei nova, contando-se o prazo a partir da vigência desta (GAGLIANO, Pablo Stolze e 
PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil, v. 1, Parte Geral, São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 507-508).17

16  WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José Miguel Garcia. O dogma da coisa julgada. São Paulo: RT, 2003. p. 43.
17 TRF4, ARS 5038439-45.2020.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, juntado aos 
autos em 30/08/2021. Para corroborar e demonstrar a viabilidade de tal entendimento, o Des. Paulo Afonso Brum Vaz ci-
tar os precedentes: REsp 1434755/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/03/2014, 
DJe 18/03/2014; REsp 1114938/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 
14/04/2010, DJe 02/08/2010.
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A 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região possuiu o seguinte entendimento em 
relação ao alargamento do prazo decadencial estabelecido pelo art. 975, § 2º, do CPC, na hipótese de 
“prova nova”: 

[...] Tratando-se de alteração no prazo para propor a ação rescisória, é necessário investigar qual 
a situação jurídica apanhada pela nova lei. Se o prazo para ajuizar a rescisória já havia se escoado 
sob a égide do antigo CPC, é descabido cogitar a aplicação da lei nova a fatos já consumados. Se o 
direito de propor a rescisória ainda não havia decaído, o novo prazo estabelecido pela legislação 
processual pode ser aplicado às rescisórias ajuizadas após a entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015. 
3. No caso em que a novel legislação diminuiu o prazo decadencial, não é aplicável, sob pena 
de ofensa ao direito adquirido. Se, ao contrário, ampliou o prazo decadencial, pode ser aplicada, 
observado o prazo já decorrido sob a vigência do antigo CPC. 4. O atual CPC instituiu pressuposto 
de rescindibilidade diverso, a prova nova, inovando quanto ao momento da obtenção da prova: após 
o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. 5. Tratando-se de rescisória fundada 
em prova nova, que visa à desconstituição de sentença transitada em julgado sob a égide do antigo 
CPC, é inaplicável o alargamento do prazo decadencial estabelecido no art. 975, § 2º, do CPC 
em vigor. 6. Entendimento amparado no Enunciado 341 do Fórum Permanente de Processualistas 
Civis: O prazo para ajuizamento de ação rescisória é estabelecido pela data do trânsito em julgado 
da decisão rescindenda, de modo que não se aplicam as regras dos §§ 2º e 3º do art. 975 à coisa 
julgada constituída antes de sua vigência. 7. Embora a ação possa ser admitida com base no inciso 
VII do art. 485 do antigo CPC (documento novo), impõe-se reconhecer a decadência do direito para 
propor a rescisória, pois foi ultrapassado o prazo de dois anos previsto no antigo CPC”. (TRF4, AR 
0000731-85.2016.4.04.0000, Rel. Márcio Antônio Rocha, Terceira Seção, D.E. 27/07/2018).

O art. 6º da LINDB, consagrando o mesmo princípio albergado pelo texto constitucional, 
estabelece: “a Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido 
e a coisa julgada.”  

Nesse sentido, deve-se respeitar o prazo decadencial ainda em aberto pela lei velha. Assim 
a aplicação dos arts. 525, § 12 c/c § 15, e 535, §§ 5º e 8º, do CPC é obrigatória a partir do início da sua 
vigência, o que é a regra geral, considerando que uma nova lei sempre é projetada para frente, ou seja, do 
presente em direção ao futuro. Neste nível, é necessário a adaptação das normas jurídicas velhas, incluindo 
o termo inicial do prazo decadencial, aos novos contornos ditados pelo novo CPC. 

Segundo o art. 14 do CPC: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente 
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob 
a vigência da norma revogada.” O art. 1.046 representa um típico texto intertemporal, ratificando parte do 
art. 14: “Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, 
ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.”

Aplica-se aqui uma máxima presente no processo civil: o tempo rege o ato. Assim, “a análise 
de validade deve retroagir ao sistema legal vigente no momento de sua constituição, salvo se a lei posterior 
determinar expressamente o contrário”.18 Da mesma forma na questão dos prazos (CPC, art. 219), pois, na 

18 SCARPARO, Eduardo. As invalidades processuais civis na perspectiva do formalismo-valorativo. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado. 2013. p. 80.
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prática a modificação caracteriza um alongamento dos prazos. Assim, “contam-se desde logo, aproveitando-
se lapso já decorrido sob a lei antiga”. Aqui estão excluídos os prazos já escoados integralmente. A estes 
casos se aplica a regra do novo CPC, “[...] somando-se o lapso já fluído sob a lei revogada ao saldo dilatado” 
em contagem dos dias úteis. 

Segundo Galeno Lacerda: “A regra para os prazos diminuídos é inversa da vigorante para os 
dilatados. [...] não se podem misturar períodos regidos por leis diferentes: ou se conta o prazo, todo ele, 
pela lei antiga, ou todo, pela regra nova, a partir, porém, da vigência desta”. Para se fazer esta identificação 
da lei a ser aplicada, observe-se o saldo a fluir pela lei antiga: “Se ele for inferior à totalidade do prazo da 
nova lei, continua-se a contar dito saldo pela regra antiga. Se superior, o prazo da lei, na sua totalidade, a 
partir da entrada em vigor desta”.19

Se a decisão rescindenda transitar em julgado na vigência do CPC/2015, não há dúvidas 
de que a contagem do prazo decadencial deve observar o disposto no art. 525, § 12 c/c § 15, e no art. 
535, §§ 5º e 8º, todos do CPC. Lembrando que, não havendo questão constitucional, aplicam-se as 
regras dos §§ 2º e 3º do art. 975, ou seja, a ação rescisória sujeita-se ao prazo decadencial de dois 
anos a contar do trânsito em julgado da decisão rescindenda. Havendo questão constitucional, pois, o 
prazo bienal deverá iniciar na data em que transitada em julgado a decisão judicial do STF. Humberto 
Theodoro Júnior ratifica:

No caso de sentença baseada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, 
ou fundada em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo STF como 
incompatível com a Constituição, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, 
a lei dispensa a rescisória, podendo a inexigibilidade da obrigação respectiva ser arguida em 
simples impugnação ao cumprimento da sentença (NCPC, art. 525, § 12). A regra, todavia, 
exige que a decisão do STF tenha acontecido antes do trânsito em julgado do aresto exequendo 
(art. 525, § 14). Se tal decisão tiver sido proferida após ao trânsito em julgado, o caso será 
de ação rescisória e, não, de simples impugnação. Nessa hipótese, o prazo decadencial para 
o ajuizamento da rescisória começará a fluir a partir do trânsito em julgado do julgamento 
do STF (art. 525, § 15).20

O direito intertemporal designa a disciplina jurídica que deve ser observada. É razoável, contudo, 
defender que: se o direito de propor a rescisória ainda não havia decaído, na vigência do CPC/1973, o 
novo termo inicial estabelecido pela legislação processual pode ser aplicado às rescisórias ajuizadas após a 
entrada em vigor da Lei nº 13.105/2015, devendo o prazo contar a partir do trânsito em julgado da decisão 
paradigma, nos termos dos artigos 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC/2015.   

19 LACERDA, Galeno. O novo direito processual civil e os efeitos pendentes. Rio de Janeiro: Forense: Martins Fontes, 1996. 
p. 100.
20 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil - execução forçada, processos nos tribunais, recursos e 
direito intertemporal. vol. 3. 49. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 904.
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4 A APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 NAS AÇÕES RESCISÓRIAS CONTRA A COISA 
JULGADA INCONSTITUCIONAL

Quando o assunto é aplicação da Súmula 343 do STF (“não cabe rescisória por ofensa a literal 
disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida 
nos tribunais”), é difícil apontar, na jurisprudência, padrões e critérios que possam ser replicados.

Afastando a decisão rescindenda lei posteriormente declarada constitucional, ou, declarada 
a inconstitucionalidade da norma que serviu de fundamento para a decisão rescindenda atacada, a ação 
rescisória deverá ser admitida, por lei. Com efeito, entende-se pela inaplicabilidade do enunciado do STF. 

A uma, porque o seu cabimento está previsto nos §§ 15 e 8º, dos arts. 525 e 535, do CPC/2015. 
No tema 733/STF, o Supremo Tribunal Federal sinalizou para o cabimento de ação rescisória:

[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a 
inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das 
sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será 
indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória 
própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 
495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão 
relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações 
jurídicas de trato continuado.

A duas, inexistindo posição da Magna Corte ao tempo da decisão rescindenda ou, mesmo 
existindo, sendo ela reafirmada de forma definitiva pelo STF, não se aplica a Súmula 343/STF. Com efeito, 
o Supremo Tribunal Federal já tinha posicionamento contrário à utilização da Taxa Referencial como índice 
de correção monetária antes de tal orientação ser reafirmada na ultimação do julgamento do Tema 810 da 
repercussão geral. Nesse sentido: 

AGRAVO EM AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. 
DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA. DECISÃO FIRMADA EM TEXTO LEGAL 
DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS. SÚMULA 343 DO STF. 
APLICABILIDADE. 1. Ainda que o pronunciamento do Pretório Excelso no julgamento do 
RE nº 590.809 esteja sujeito a controvérsia acerca da extensão da tese estabelecida em regime 
de repercussão geral - se aplicável apenas à alteração de posicionamento do próprio STF ou a 
qualquer controvérsia jurisprudencial -, é inarredável a conclusão de que não mais se admite o 
manejo da ação rescisória quando houver interpretação controvertida nos Tribunais, ainda que se 
trate de questão constitucional. 2. Interpretando o paradigma do STF, a Corte Especial do TRF4, 
na sessão de 26-10-2016, firmou orientação de que não se aplica a Súmula STF nº 343 apenas aos 
casos em que, à época da decisão rescindenda, inexistente posição da Magna Corte que conformasse 
o entendimento então adotado.   (TRF4 5052930-96.2016.4.04.0000, Rel. Gabriela Pietsch Serafin, 
Terceira Seção, j. 05.12.2017).
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A didática da exposição justifica a longa transcrição de trecho da decisão proferida na Ação 
Rescisória 5021709-56.2020.4.04.0000, de relatoria do Des. Osni Cardoso Filho: 

No julgamento das ADI 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do 
art. 100, §§ 9º e 10, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 
62/2009, bem como da expressão ‘na data de expedição do precatório’, contida no § 2º, e das expressões 
“índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” e “independentemente de sua 
natureza”, constantes no § 12, todos do art. 100 da CF, com as alterações da EC nº 62/2009. Por 
arrastamento, foi também declarada a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 
com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009 (Relator Ministro Ayres Britto, Relator para 
Acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 14/03/2013).

Conforme a ementa dos julgados, depreende-se que foi afastada a correção monetária dos precatórios 
segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, objeto da alteração realizada 
no art. 100 da Constituição Federal pela EC nº 62/2009. No tocante aos juros moratórios, a decisão 
alcança somente os débitos de natureza tributária inscritos em precatório, devido à violação do 
princípio constitucional da isonomia, decorrente da incidência de juros no mesmo percentual aplicado 
à caderneta de poupança. Logo, a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/1997, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009, tem a mesma extensão do que 
foi decidido em relação à Emenda Constitucional nº 62/2009: a) o índice oficial de remuneração da 
caderneta de poupança não é aplicável para fins de atualização monetária dos precatórios; b) os juros 
de mora dos débitos de natureza tributária inscritos em precatório devem observar os mesmos juros 
incidentes sobre os créditos tributários.

Em questão de ordem, a Corte Suprema modulou os efeitos das decisões nas ADI 4.357 e 
4.425, mantendo a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) 
para os precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015. Para os precatórios posteriores a 
essa data, o IPCA-E foi fixado como índice de correção monetária, salvo os de natureza tributária, 
que devem ser atualizados pelos mesmos critérios de correção monetária e juros de mora dos créditos 
tributários (ADI 4.425 QO, Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015).

A controvérsia decorrente da interpretação conferida pelos tribunais inferiores no sentido de que a 
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, declarada nas ADI 4.357 e 
4.425, implicava o afastamento da incidência da TR na atualização monetária, em momento anterior à 
expedição do precatório, levou o STF, em 16 de abril de 2015, a admitir a repercussão geral da questão 
atinente à validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre 
condenações impostas à Fazenda Pública, segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta 
de poupança (Tema nº 810).

Conclui-se, pois, que a rescisória não esbarra no óbice da Súmula nº 343 do STF, já que inexistiam 
decisões reiteradas do STF ou precedente vinculante na época em que a sentença rescindenda foi 
proferida. Cabe analisar, então, se houve a alegada violação a literal disposição de lei.21 

21 TRF4, ARS 5021709-56.2020.4.04.0000, TERCEIRA SEÇÃO, Relator OSNI CARDOSO FILHO, juntado aos autos em 
03/08/2020.
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Tivesse o STF orientação prévia favorável à utilização da Taxa Referencial, coincidindo com 
a decisão rescindenda, não seria cabível a ação rescisória. No quadro capturado pela jurisprudência do 
Tribunal Regional da 4ª Região: 

NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Existe posição prévia contrária à 
decisão rescindenda

A posição prévia é reafirmada no 
julgamento da repercussão geral

Deve ser afastada a Súmula 
343/STF

Inexiste posição prévia contrária
A orientação no julgamento da re-
percussão geral é contrária à deci-
são rescindenda

Deve ser afastada a Súmula 
343/STF

Existe posição prévia coincidindo 
com a decisão rescindenda 

A posição prévia NÃO é reafirma-
da no julgamento da repercussão 
geral e é contrária à decisão res-
cindenda

Deve ser aplicada a Súmula 
343/STF

Na verdade, o que vem pesando a orientação fornecida no julgamento do Recurso Extraordinário 
590.809, no sentido de que o verbete 343 deve ser observado em situação jurídica na qual: “inexistente controle 
concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando 
o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda”. 

No plano constitucional, contudo, concorda-se que uma vez invocado o inciso V do art. 966 
do CPC, “o Tribunal não se escusará de julgar o mérito da rescisória a pretexto de existir controvérsia na 
jurisprudência. A questão constitucional teria de ser enfrentada, para se afirmar a interpretação da norma 
debatida, que não poderia persistir no estágio de dúvida e imprecisão”.22

Enfim, seja pela inexistência de posição, seja pela posição prévia contrária à utilização da Taxa 
Referencial como índice de correção monetária (ADI 4.357 e 4.425), é cabível a ação rescisória, porquanto 
a decisão rescindenda contraria a orientação do STF. No plano constitucional tem que haver uma resposta 

22 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil - execução forçada, processos nos tribunais, recursos 
e direito intertemporal. vol. 3. 49. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 860. Nesse sentido: EMENTA: Em-
bargos de Declaração em Recurso Extraordinário. 2. Julgamento remetido ao Plenário pela Segunda Turma. Conhecimento. 
3. É possível ao Plenário apreciar embargos de declaração opostos contra acórdão prolatado por órgão fracionário, quando o 
processo foi remetido pela Turma originalmente competente. Maioria. 4. Ação Rescisória. Matéria constitucional. Inaplicabili-
dade da Súmula 343/STF. 5. A manutenção de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada pelo STF 
revela-se afrontosa à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional. 6. Cabe 
ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação 
controvertida ou seja anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal. 7. Embargos de Declaração rejeitados, man-
tida a conclusão da Segunda Turma para que o Tribunal a quo aprecie a ação rescisória.(RE 328812 ED, Relator(a): GILMAR 
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2008, DJe-078  DIVULG 30-04-2008  PUBLIC 02-05-2008 EMENT VOL-02317-
04  PP-00748 RTJ VOL-00204-03 PP-01294 LEXSTF v. 30, n. 356, 2008, p. 255-284).
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adequada à Constituição, não sendo possível mais de uma interpretação sobre a inconstitucionalidade do art. 
1º-F da Lei nº 9.494/1997.

5 MATÉRIA DE DEFESA EXCLUSIVA DO EXECUTADO (FAZENDA PÚBLICA): SOMENTE 
AO EXECUTADO SERVEM OS ARTIGOS 525 E 535 DO CPC? 

Não se desconhece o argumento de que os arts. 525 e 535 versam apenas sobre matéria de 
defesa do executado, como um privilégio do devedor. No entanto, com ele não se pode concordar.

Uma coisa são os meios de defesa do executado; outra, bem distinta, é a ação rescisória em face 
da coisa julgada inconstitucional. O processo de execução foi pensado para não ter cognição sobre o crédito 
objeto da demanda em seu bojo. A ação rescisória constitui uma ação autônoma:

destinada precipuamente a obter rescisão da coisa julgada formada sobre decisão judicial, permitindo 
a partir daí a revisão do julgado. Note-se que o objeto da ação rescisória e desconstituir a força da 
coisa julgada, já que a sentença transitada em julgado presume-se, até prova em contrário, válida e 
eficaz – tanto é assim que a simples propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da 
decisão rescindenda (art. 969).23

A lei admite expressamente a ação rescisória contra decisão exequenda que transitou em 
julgado antes da decisão do STF. É indiscutível que o escopo da ação rescisória é atacar a coisa julgada 
inconstitucional. Trata-se de mais “um mecanismo de afirmação das decisões do STF em controle de 
constitucionalidade e na interpretação das normas constitucionais.” 24

Sobre a decisão que se fundamentou em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo STF, 
Humberto Theodor Júnior25 anota:

Certo é que a declaração de inconstitucionalidade opera efeitos retroativos. Vale dizer, é como se alei 
nunca tivesse integrado o sistema jurídico. Entretanto, razões ‘de segurança jurídica ou efeitos de 
excepcional interesse social’ podem levar o STF a restringir os efeitos da declaração ou ‘decidir que 
ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado’ 
(Lei 9.8686/1999, art. 27). Não havendo a modulação de efeitos pelo STF, é perfeitamente possível a 
rescisória, uma vez que ‘a lei inconstitucional não produz efeito, nem gera direito, desde o seu início’. 
Todavia, se a Corte Superior determinar que a inconstitucionalidade se operar ex nunc, não se poderá 
utilizar a rescisória para desconstituir a decisão fundamentada na lei declarada inconstitucional.26

23 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sério Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. p. 572.
24 FERRAZ, Taís Schilling. O precedente na jurisdição constitucional: construção e eficácia do julgamento da questão com 
repercussão geral. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 114.
25 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil - execução forçada, processos nos tribunais, recursos e 
direito intertemporal. vol. 3. 49. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 862.
26 No julgamento do Tema 810, o INSS requereu, em sede de embargos, a modulação dos efeitos da decisão do STF, isto é, para 
depois de 25/03/2015, mas esse pedido foi rejeitado, como se verá no capítulo 5.
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Por outro lado, defende-se que “o fator de discrímen é, justamente, o fato de que a parte 
exequente, vencedora na ação originária, não suporta os reflexos da eficácia condenatória do título judicial”; 
e, a partir dessa premissa lógica, a conclusão: “não sendo a parte autora a destinatária da ação rescisória 
prevista no artigo 525, § 15, ou no artigo 535, § 8º, ambos do Código de Processo Civil, ela não pode se 
beneficiar do termo inicial nele definido para a propositura da ação rescisória.” 

Ocorre que o título é condenatório para o segurado, também, pois a ele não foi dado o que lhe 
era devido, na sua integralidade. Destarte, ele sofre, sim, os reflexos de um título executivo judicial fundado 
em lei ou ato normativo considerado inconstitucional. Exemplificando: o sujeito pede uma indenização 
material de R$ 10.000,00, sendo seu pedido julgado parcialmente procedente, para o fim de condenar a 
parte ré ao pagamento da metade. Isso significa perder R$ 5.000,00.

Os dispositivos supramencionados também se aplicam para os exequentes/credores, tendo em 
vista que o próprio ministro Luix Fux suscitou (no item 2 do seu voto nos ED) o art. 525, §13º do CPC 
para defender a modulação de efeitos, no sentido de não aplicar o precedente a decisões já transitadas em 
julgado. Como sublinho, no âmbito do julgamento dos Embargos de Declaração do Tema 810, o ministro, 
que havia relatado o acórdão de mérito, propôs a seguinte solução: “(...) 2. O acórdão embargado não 
alcança os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, cujos critérios de pagamento 
serão mantidos.”

Contudo, o Tribunal seguiu o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator p/ acórdão nos 
Embargos de Declaração), que afastou qualquer espécie de modulação de efeitos, admitindo, pois, a 
possibilidade de a decisão alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado:

QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE 
FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE 
MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta 
e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, 
obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do 
requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização 
de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar 
a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo 
emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa 
excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu 
desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado 
pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma 
sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora 
as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a 
jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que 
é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas 
constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao 
impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus 
argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não 
vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção 
monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no 
julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito 
prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As 
razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, 
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na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o 
que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração 
todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): LUIZ 
FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)

Qual seria o efeito prático do pronunciamento do STF, mormente em sede de embargos de 
declaração, caso se concorde que os arts. 525 e 535 somente servem para embasar direitos dos devedores? 
Nem a impugnação de título executivo inconstitucional nem a ação rescisória com prazo decadencial a 
contar do trânsito em julgado da decisão do STF seria cabível, em razão de serem matérias de defesa 
exclusiva do executado? 

Concordar com tal entendimento significa dizer que o tema 810 não se aplica a decisões que 
transitaram em julgado. Não foi para isso que o STF se debruçou sobre a questão da modulação dos efeitos 
da decisão, prevista nos §§ 13, do art. 525, e 6º, do art. 535, do CPC/2015. Assim, não tem cabimento o 
INSS alegar que somente ao executado seria possível ajuizar uma ação rescisória com prazo contado do 
trânsito em julgado da decisão do STF. 

Como já se viu, é possível, em sede de cumprimento de sentença, a aplicação da nova orientação 
naqueles casos em que a decisão que aplicou a TR transitou em julgado depois da decisão do STF. Ali não se 
fez nenhuma distinção entre exequente e executado, autor e INSS ou credor e devedor, na ação originária.27  
Por outras palavras, servindo os artigos 525 e 535 para embasar a impugnação de título executivo que 
contraria interpretação do STF, também o deverão servir para embasar a rescisão do julgado. 

Segundo Taís Schilling Ferraz28:

As mesmas justificativas invocadas para a admissibilidade das ações rescisórias podem ser 
trazidas como fundamentos para o reconhecimento da inexigibilidade de título inconstitucional. A 
disposição legal já existia perante o CPC/73 e foi introduzida após a consolidação da jurisprudência 
sobre a rescindibilidade de sentença assentada sobe interpretação constitucional divergente da 
firmada pelo STF. 

27 No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTOS 
PARA OS CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL EM VIGOR POR OCASIÃO DA EXECUÇÃO DO JULGADO. RECURSO 
NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, por maioria de votos, afastou a aplicação da TR, como índice de correção monetária, precedente em relação 
ao qual devem se guiar os demais órgãos do Poder Judiciário (artigos 927, III e 1.040, ambos do CPC). 2.  Em se tratando da 
fase anterior à expedição do precatório, e tendo em vista que não houve modulação dos efeitos do julgado do Supremo Tri-
bunal Federal (RE nº 870.947), há de se concluir que devem ser aplicados os índices previstos pelo Manual de Orientação de 
Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado, em respeito ao Provimento 
COGE nº 64, de 28 de abril 2005. 3. Agravo interno não provido. (TRF 3ª Região, 8ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMEN-
TO - 5012830-24.2019.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIZ DE LIMA STEFANINI, julgado em 07/08/2020, e - DJF3 
Judicial 1 DATA: 13/08/2020)
28 FERRAZ, Taís Schilling. O precedente na jurisdição constitucional: construção e eficácia do julgamento da questão com 
repercussão geral. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 114.
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A norma seria flagrantemente inconstitucional sob a interpretação de que apenas à 
Fazenda Pública assiste o prazo decadencial com marco inicial desde o trânsito em julgado da 
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. É, pois, gritante, a violação ao princípio da 
igualdade. Nem num alto nível de abstração se poderia concordar com isso. Não há circularidade em 
interpretar uma lei supondo que ela não deva atender ao princípio da igualdade. Isso não se relaciona 
com o princípio da segurança jurídica.29

A mais pesada crítica feita pela doutrina civilista recai sobre o fato de o novo CPC não exigir 
da União, dos Estados do Distrito Federal dos Municípios, assim como das respectivas autarquias e 
fundações de direito público, ao Ministério Público e à Defensoria, o depósito prévio (art. 968, § 1º). Na 
parte que mais perto interessa à problemática:

O art. 968, § 1º, discrimina o particular em face de tais entes, que se sentem a partir daí livre 
para abusar da ação rescisória. A norma é inconstitucional: viola, de forma gritante, o princípio 
da igualdade. Daí que se perdeu uma grande oportunidade para corrigir esse descalabro no novo 
Código.30 

A integridade do direito reclama igualdade, como fica claro no exemplo dado por Ronald 
Dworkin31:   

29 A 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região sequer cogitou a possibilidade de o art. 525, §15, do CPC/2015 
servir apenas como matéria de defesa do executado: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 
AGRAVO INTERNO. SUPERAÇÃO DO PRAZO BIENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO 
COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À VIGÊNCIA DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DO 
ART. 525, §15º, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DO PRECEITUADO NO ART. 1.057 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA DE 
DECADÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 332, §1º, DO CPC/2015. I - O 
prazo decadencial geral, correspondente a 02 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, 
consoante o disposto no art. 975, caput, do CPC/2015, havia sido superado no caso em comento, tendo em vista o lapso temporal 
transcorrido entre o trânsito em julgado da r. decisão rescindenda (10.02.2016) e o ajuizamento da presente ação rescisória 
(30.08.2019). De outra parte, mesmo que fosse considerado o disposto no art. 495 do CPC/1973, verificar-se-ia igualmente a 
superação do prazo decadencial, uma vez que no regime processual civil anterior o limite temporal para a propositura de ação 
rescisória também era de 02 (dois) anos. II - Não obstante a decisão do e. STF no RE 870.947, que apontou ser inconstitucional 
a utilização da TR para efeito de correção monetária (Sessão realizada em 20.09.2017 e publicada em 20.11.2017), restou 
inviabilizada a utilização do termo inicial decadencial diferenciado previsto no art. 525, §15, do CPC/2015, que estabelece seu 
início a partir do trânsito em julgado da decisão proferida pelo e. STF, posto que tal possibilidade somente é admissível para as 
decisões que transitaram em julgado após a entrada em vigor do CPC/2015 (18.03.2016), o que não ocorreu no caso vertente. 
III - Não merece prosperar, outrossim, o argumento do ora agravante no sentido de que são aplicáveis os preceitos insertos no art. 
475-L, §1º e 741, parágrafo único, ambos do CPC/1973, dado que tais hipóteses de alegação de inconstitucionalidade encontram 
lugar em sede de execução, ou em impugnação ou em embargos à execução, não atingindo o instituto da ação rescisória. Cumpre 
relembrar que em face de expressa concordância manifestada pela parte autora, ora agravante, com os cálculos ofertados pelo 
INSS, foi decretada a extinção da execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC/2015. IV - Ante a superação do prazo bia-
nual para propositura da ação rescisória e não sendo admissível na hipótese a aplicação do art. 525, §15, do CPC/2015, impõe-se 
a decretação liminar da improcedência do pedido, na forma prevista no art. 332, §1º, do CPC/2015, em face do reconhecimento 
da ocorrência de decadência, com extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015. V - 
Agravo interno da parte autora desprovido.” (TRF-3, AR nº 5022223-70.2019.4.03.0000, Terceira Seção, Rel. Des. Fed. Sergio 
Nascimento, v.u., j. 18/03/2020, DJe 23/03/2020)
30 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sério Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo processo civil. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. p. 579.
31 DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2014. p. 264.
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Durante algum tempo, os juízes ingleses declararam que embora os membros de outras 
profissões fossem responsáveis por danos causados por sua negligência, os advogados eram 
imunes a tal responsabilidade. Entendida em sentido estrito, a coerência teria exigido a 
continuidade dessa exceção, mas a integridade condena o tratamento especial dispensado aos 
advogados, a menos que este possa ser justificado em princípio – o que parece improvável. 
A Câmara dos Lordes atualmente reduziu essa isenção: ao fazê-lo, preferiu a integridade 
à coerência estrita. A integridade, porém, não estará satisfeita enquanto a isenção não for 
totalmente eliminada.

Para finalizar essa parte, compartilhamos da preocupação exposta pela Desembargadora Federal 
Taís Schilling Ferraz:32

A insegurança jurídica gerada pela possibilidade de que muitos anos após o trânsito em julgado 
de uma ação individual, seja possível a reversão do decidido, porque o STF decidiu, num caso 
paradigma, de forma diversa sobre o tema constitucional, será confrontada com a necessidade 
do tratamento isonômico dos destinatários da norma, exigindo dos julgadores difícil ponderação 
de valores, bem como a eventual definição de regras mínimas de modulação de efeitos, de forma 
a preservar atos praticados com base na estabilidade gerada por uma decisão judicial que fez 
coisa julgada.

Também em Dworkin, não podemos “tornar o direito mais incoerente em princípio do que ele 
já é”. Das duas, uma: ou se considera inconstitucional tal dispositivo, por gerar insegurança jurídica, ou se 
aplica a todos, sem distinção (para o bem ou para mal), sob pena de, além de insegurança, criarmos critérios 
diferenciados, o que viola o princípio da igualdade (da paridade de armas), fazendo surgir a desconfiança, 
um estado generalizado, de descrença e decepção.  

Admitir a possibilidade de uma ação rescisória – somente em benefício da Fazenda/INSS – após 
mais de dois anos do trânsito em julgado da decisão rescindenda significa inverter totalmente a finalidade do 
instituto da decadência e da própria ação rescisória. Neste nível, igualmente, não se pode concordar que defen-
der a aplicação dos artigos 525, §15, e 535, §8º, do CPC, para todos, exequente e executado, seria como tentar 
justificar um erro com outro erro. Erro maior consiste em: mesmo concordando com a inconstitucionalidade 
dos dispositivos em foco, ainda assim, privilegiar apenas a Fazenda Pública com a possibilidade de muitos 
anos após o trânsito em julgado propor uma ação rescisória.

Não bastasse a insegurança jurídica, agora, também, precisamos conviver com a afronta ao 
princípio da igualdade. Aqui a afronta ao princípio da igualdade não constitui o menor dos males, mas, pelo 
contrário, o maior. 

32 FERRAZ, Taís Schilling. O precedente na jurisdição constitucional: construção e eficácia do julgamento da questão com 
repercussão geral. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 113.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não digo que isso seja ruim. Digo, simplesmente, que é assim, vale dizer: o CPC/2015, no § 15 
do art. 525 e no  § 8º do art. 535, prevê, de forma expressa, o manejo de ação rescisória no caso de coisa 
julgada inconstitucional, adotando como marco inicial do prazo decadencial para a propositura o trânsito 

em julgado da decisão proferida pelo STF. O que não se pode perder de vista é a segurança 
jurídica. Tornar absoluta a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória, a qualquer tempo, coloca séria 
dúvidas sobre a noção de segurança jurídica, mormente no sentido de estabilidade. Daí a importância da 
modulação de efeitos, a fim de determinar o cabimento e alcance da ação rescisória. É preciso justificá-la 
indiretamente com base em seus efeitos práticos.33 

Da execução contra a Fazenda Pública à defesa na ação de execução, o que está em questão é a 
“coisa julgada inconstitucional”, logo, a ação rescisória se apresenta como um mecanismo de afirmação das 
decisões do STF em controle de constitucionalidade e na interpretação das normas constitucionais, o que 
conspira em favor da conclusão de que para o exequente (no tema 810) deverá ser aplicado o mesmo marco 
inicial do prazo decadencial para eventual ação rescisória.  
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A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19 
E OS TRABALHADORES RURAIS 

Jane Berwanger1

RESUMO

Embora o objetivo do Governo Federal tenha sido promover várias mudanças nos benefícios 
dos trabalhadores rurais, pouco foi levado à efeito na Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 
2019. As alterações significativas já tinham sido feitas através da Medida Provisória 871, de 18 de janeiro 
de 2019, convertida na Lei 13.846, de 18 de junho de 2019. Nesse texto serão abordados (revisitados) os 
requisitos para a concessão de benefícios aos trabalhadores rurais, a partir das mudanças propostas na PEC 
6/19. Será, ainda, abordada a nova forma de comprovação da atividade rural, vigente desde início de 2019. 

1 INTRODUÇÃO

Para que se efetivasse a proteção previdenciária aos trabalhadores rurais, recorrentemente foi 
necessária a elaboração de uma legislação própria e diferenciada, não se podendo aplicar as mesmas regras 
vigentes para os urbanos. Desde as leis mais antigas – Lei 4.214/63 (primeiro Estatuto do Trabalhador Rural) 
e a Lei Complementar 11/71, passando pela incorporação de regras destas normas à Constituição Federal 
e chegando aos dias atuais, com a Emenda Constitucional 103/19 -, sempre se verifica um microssistema 
diferente para os rurais, quer seja na forma de custeio, quer seja na concessão de benefícios. 

A Proposta de Emenda à Constituição 6, apresentada para apreciação do Congresso Nacional 
em fevereiro de 2019, propunha mudanças importantes nos benefícios rurais, mas não pretendia igualá-los 
aos urbanos. 

As mudanças que o Governo pretendia promover são assim relacionadas:

1 Advogada. Doutora em Direito Previdenciário pela PUC-SP. Diretora Científica do Instituto Brasileiro de Direito Previden-
ciário. Professora de cursos de pós-graduação em várias instituições. Autora de várias obras de Direito Previdenciário, dentre 
elas “Segurado Especial”, pela Editora Juruá. Integrante do Conselho Editorial da Juruá Editora. Endereço eletrônico jane@
janeberwanger.adv.br.
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a) Manutenção da contribuição sobre a produção rural, porém com contribuição mínima de R$ 
600,00 por grupo familiar.

b) Idade mínima de 60 anos para a aposentadoria dos segurados especiais, tanto para homens 
quanto para mulheres. 

c) Aposentadoria dos empregados rurais sem redução de idade (obedeceria à regra geral de 62 
anos para as mulheres e 65 anos para os homens). 

No que se refere à comprovação da atividade rural, continuou sendo abordada na legislação ordinária, que 
já havia sofrido mudanças por força da Medida Provisória 871/19, convertida na Lei 13.846/19. 

Serão analisados, no próximo item, inicialmente as proposições que constaram na PEC 6/19. 

2 PROPOSTAS ATINENTES AOS RURAIS NA PEC 6/19

A Proposta de Emenda à Constituição 6/19 foi a mais profunda reforma constitucional já 
proposta, tanto em número de artigos, como também na profundidade das mudanças. 

Para os trabalhadores rurais, por sua vez, foram propostas três importantes mudanças, que serão 
estudadas. 

2.1 CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA DE R$ 600,00 POR GRUPO FAMILIAR

O primeiro Estatuto do Trabalhador Rural, instituído pela Lei 4.214/63, já previa que o pequeno 
proprietário rural efetuasse contribuição sobre a produção comercializada. 

Art. 158. Fica criado o “Fundo Assistência e Previdência do Trabalhador Rural”, que se constituirá 
de 1 % (um por cento) do valor dos produtos agropecuários colocados e que deverá ser recolhido pelo 
produtor, quando da primeira operação, ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, 
mediante guia própria, até quinze dias daquela colocação. 

§ 1º – Na hipótese de estabelecimento fabril que utilize matéria prima de sua produção agropecuária, 
arrecadação se constituirá de 1% (um por cento) sobre o valor da matéria-prima própria, que for 
utilizada,

§ 2º – Nenhuma empresa, pública ou privada, rodoviária, ferroviária, marítima ou aérea, poderá transportar 
qualquer produto agropecuário, sem que comprove, mediante apresentação  de guia de recolhimento; o 
cumprimento do estabelecido neste artigo.

O Decreto 276, de 28 de fevereiro de 1967, determinou que a empresa adquirente passasse a 
descontar e recolher a contribuição. A mesma sistemática foi mantida na Lei Complementar 11/71, nos 
seguintes termos:
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Art. 15. Os recursos para o custeio do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural provirão das 
seguintes fontes:

I - da contribuição de 2% (dois por cento) devida pelo produtor sobre o valor comercial dos produtos 
rurais, e recolhida

a) pelo adquirente, consignatário ou cooperativa que ficam sub-rogados, para esse fim, em todas as 
obrigações do produtor;

b) pelo produtor, quando ele próprio industrializar seus produtos vendê-los ao consumidor, no 
varejo, ou a adquirente domiciliado no exterior;

A Lei Complementar 11/71 instituiu o “Programa de Assistência ao Trabalhador Rural” 
(PRORURAL), mantendo a mesma forma de contribuição: sobre a produção comercializada. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a sistemática de contribuição dos produtores 
rurais em regime de economia familiar passou a ter status constitucional, conforme o § 8º do art. 195. 
Além destes segurados, inicialmente foram abarcados também os pescadores artesanais e os garimpeiros, 
tendo sido excluídos pela Emenda Constitucional 20/98, e passando a se enquadrarem como contribuintes 
individuais, a partir da Lei 9.876/99. 

O legislador infraconstitucional, em respeito ao constituinte, instituiu a figura do segurado 
especial por meio da Lei 8.213/91, equiparando-o ao empregado rural e ao trabalhador urbano, com a sua 
inclusão no regime previdenciário pátrio. 

Entretanto, conforme se verá, apesar de toda a evolução legislativa até então existente, a Medida 
Provisória 871, convertida na Lei 13.846/19, trouxe severas alterações na obtenção dos benefícios por parte 
dos trabalhadores, especialmente os do campo. 

3 MUDANÇAS PARA OS RURÍCOLAS NA EC 103/19: ENTRE AS PROPOSTAS E O TEXTO 
FINAL

Conforme já abordado, os trabalhadores rurais percorreram um longo e árduo caminho 
até receber proteção normativa, de modo que a regulamentação dos direitos do segurado rural é 
muito recente. Contudo, as atuais alterações trazidas pelos legisladores acabam por distanciar os 
trabalhadores rurais da obtenção de benefícios previdenciários.

Nesse sentido, as alterações da referida PEC previam, inicialmente, o acréscimo de 
cinco anos para a concessão do benefício de aposentadoria por idade para as mulheres, e uma 
contribuição mínima anual de R$ 600,00 (seiscentos reais) por grupo familiar. Tendo em vista as 
dificuldades do trabalhador do campo em se adequar a essas regras, em razão da precariedade do 
trabalho no campo, especialmente nas regiões mais pobres do país, ainda na Câmara dos Deputados 
foram rechaçadas mudanças para os rurais, assegurando a manutenção, quase na integralidade, dos 
requisitos atuais. 

Em detrimento de ampla divulgação, inclusive em âmbito da Câmara e no Senado, de que não 
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haveria alteração no tempo necessário para aposentadoria dos trabalhadores rurais, a Reforma traz uma 
lacuna quando da alteração do art. 201, §7º, no tocante ao tempo necessário para obtenção do benefício de 
aposentadoria por idade rural, conforme se vislumbra do texto aprovado: 

Art. 18. O segurado de que trata o inciso I do § 7° do art. 201 da Constituição Federal filiado ao 
Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional 
poderá aposentar-se quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – sessenta anos de idade, se mulher, e sessenta e cinco anos de idade, se homem; e 

II - quinze anos de contribuição, para ambos os sexos. § 1º A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade de 
sessenta anos da mulher, prevista no inciso I do caput, será acrescida em seis meses a cada ano, até atingir 
sessenta e dois anos de idade. § 2º O valor da aposentadoria de que trata este artigo corresponderá ao valor 
apurado na forma da lei.

O segurado de que trata o inciso I do §7º do art. 201 se refere apenas aos trabalhadores 
urbanos, sem referência ao trabalhador rural. Assim, por segurança seria importante ter deixado claro 
no texto da Emenda Constitucional nº 103/2019 o tratamento diferenciado, pois a forma vigente poderia 
gerar interpretações diversas. Por outro lado, entendemos que seja improvável um entendimento 
restrito, especialmente considerando o relatório que deu suporte ao texto aprovado, que, tanto na 
Câmara como no Senado, deixou claro que não haveria mudanças para os trabalhadores rurais. 

Não obstante, essa não é a maior preocupação do trabalhador rural: não há tanto receito 
quanto à alteração (ou omissão) do tempo de trabalho para possibilitar o pleito de aposentadoria, visto 
que se desconhece trabalhador rural que trabalhe apenas pelo tempo suficiente para a concessão do 
benefício. Não é razoável pensar que o trabalhador rural, que necessita de 15 anos para obtenção do 
benefício, começará a trabalhar tão somente aos 45 anos de idade, se homem, e 40 anos, se mulher - em 
geral os trabalhadores rurais dedicam-se uma vida inteira ao trabalho no campo (embora a exigência 
não seja essa).

De todo modo, em que pese se possa dizer que a Reforma da Previdência não alterou a 
legislação com relação aos trabalhadores rurais, fato é que maiores modificações legislativas concernentes 
aos trabalhadores rurais vêm acontecendo há algum tempo, dificultando o acesso destes às suas garantias 
previdenciárias, conforme se verá.

4 A COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL A PARTIR DA MP 871/19 (CONVERTIDA NA LEI 
13.846/19)

As mudanças MP 871/19 foram assim fundamentadas na Exposição de Motivos:

27. O reconhecimento de tempo de serviço, bem como outros direitos dos trabalhadores, por meio 
do sistema sindical, remonta um período no qual o Estado não tinha capacidade e capilaridade para 
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atender a totalidade da população. Ademais, a falta de instrumentos de controle na emissão deste 
documento facilita a ocorrência de irregularidades e fraudes. Com vistas a superar essa situação, 
propõe-se a criação de um cadastro dos segurados especiais pelo Ministério da Economia, a ser 
utilizado pelo INSS para a concessão dos benefícios rurais a essa categoria de segurado a partir de 
1° de janeiro de 2020. Para o período anterior, propõe-se a extinção da declaração de tempo rural 
fornecida pelos sindicatos rurais e homologada pelo INSS como meio de prova, substituindo-a 
pela autodeclaração homologada por entidades públicas credenciadas pelo Programa Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (PRO-
NATER) e outros órgãos públicos. Complementarmente, propõe-se incluir expressamente na Lei 
8.213, de 1991, como meio de prova do trabalho rural do segurado especial, o Documento de Ap-
tidão do Pronaf (DAP), previsto na Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, unificando políticas 
rurais da agricultura familiar na busca de informações mais seguras e redução de irregularidades.

Primeiramente, portanto, substituiu-se, como meio de prova da atividade rural, a Certidão do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) pela Declaração de Aptidão do PRONAF, 
conforme inovação trazida pela Lei 13.846, que alterou o Art. 106, inciso IV, da Lei 8.213/1991:

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à 
autodeclaração de que trata o § 2º e ao cadastro de que trata o § 1º, ambos do art. 38-B desta Lei, 
por meio de, entre outros: 

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata 
o inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; 
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

É necessário ressaltar, de antemão, que todo o trabalhador rural que possui terra acima da fração 
mínima de parcelamento, que é de 2 a 4 hectares, tem cadastro no INCRA. Já o Programa de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF) atingiu apenas dois milhões e meio de pessoas2 - parcela menor do que 
15% dos produtores rurais no país que, segundo os dados do IBGE, consistem em cerca de 15 milhões3. 

Constata-se, portanto, enorme disparidade entre a quantidade de trabalhadores rurais existente 
e o número de trabalhadores que tem acesso à Declaração de Aptidão do Pronaf. Logo, fica evidente que a 
substituição da Declaração do Incra pela Declaração de Aptidão do Pronaf restringe o acesso do trabalhador 
rural a um meio de prova que conseguiria mais facilmente.  

Ainda, a Declaração de Aptidão do Pronaf, como próprio nome já diz, é a declaração que 
atesta apto o trabalhador rural ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, ou seja, para 
aquele que busca um financiamento ou um crédito rural. O trabalhador que não tem interesse em buscar 
um financiamento ou aquele para o qual o banco não concederia crédito por não comprovar capacidade 
financeira para pagamento, não terá a Declaração do Pronaf e, logo, não obterá tal documento necessário a 

2 Ministério do Desenvolvimento Agrário. Validade das declarações de aptidão ao Pronaf volta a ser de dois anos.  Disponível 
em < http://www.agricultura.gov.br/noticias/validade-das-declaracoes-de-aptidao-ao-pronaf-volta-para-dois-anos > Acesso em 
30 out. 2019.
3 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Censo Agrário 2017. Disponível em: <https://censoagro2017.ibge.gov.br/
templates/censo_agro/resultadosagro/produtores.html> Acesso em: 25 out. 2019.
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comprovação da atividade rural.

Atualmente, mais da metade dos créditos do Pronaf se concentram nos três Estados da região 
sul do país (Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul)4. Dessa forma, são os trabalhadores que já 
têm um melhor acesso à obtenção de documentos os que conseguirão comprovar com mais facilidade a 
atividade rural. Por outro lado, aqueles que têm parco acesso aos documentos que comprovam o exercício 
da atividade rural, terão seus pedidos de benefício provavelmente negados. 

Contraditoriamente, o Ofício-Circular 46/19, que regulamentou essas mudanças na 
comprovação da atividade rural, passou a prever a ratificação da autodeclaração do segurado 
especial primeiro pela Declaração de Aptidão ao Pronaf e, em segundo lugar, pelo Sistema 
Nacional de Cadastro Rural, que é o próprio registro no INCRA. 

Veremos no próximo item a autodeclaração e os seus efeitos. 

5 A AUTODECLARAÇÃO DO TRABALHADOR RURAL

Um dos pontos mais controvertidos acerca das recentes alterações se refere à comprovação 
da atividade rural. É sabido, pois, que o trabalhador rural comprova o exercício da atividade rural, não 
havendo a necessidade de comprovação de contribuição - embora exista a contribuição sempre que houver 
comercialização da sua produção. Assim, acerca dos trabalhadores rurais, resta cristalino que é um sistema 
diferenciado, em que não se privilegia a contribuição propriamente dita, mas sim, conforme já falado, o 
efetivo exercício da atividade rurícola5.

Nesse sentido, em janeiro de 2019, foi publicada a Medida Provisória 871, convertida, 
posteriormente, na Lei 13.846/2019, criando a “Autodeclaração da Atividade Rural”, em substituição 
à Declaração do Exercício do Trabalho Rural, emitida pelos Sindicatos. 

Para regulamentar o tema, o INSS editou, em 13 de setembro de 2019, o já mencionado Ofício-
Circular nº 46/DlRBEN/INSS, com o condão de “orientar” os servidores para a análise da comprovação 
da atividade do segurado especial, especialmente para regulamentar e trazer o modelo da autodeclaração, 
instrumento provisório a ser utilizado até a implantação do cadastro. 

A autodeclaração inicialmente havia trazido significativa burocratização no acesso aos 

4 Cf. Dos 612.474 contratos de custeio no ano de 2014, estão localizados na região Sul 403.815 contratos, o que representa cerca de 
60% dos contratos são para custeio. Na região Sudeste estão localizados 113.276 contratos, que faz com que apenas em duas regiões 
do Brasil concentrem-se mais de 80% dos contratos de custeio no país. Partindo para análise a termos de valores, essa concentração 
está mais acentuada, onde as regiões do eixo Sul-Sudeste concentram mais de 85% dos recursos destinados aos contratos de custeio  
no país. Partindo para análise a termos de valores, essa concentração está mais acentuada, onde as regiões do eixo Sul-Sudeste con-
centram mais de 85% dos recursos destinados aos contratos de custeio.  SILVA,  Diago Marenilson Oliveira Batista Da; SCHMIDT 
Filho,  Ricardo;  AGUIAR, Marckson Byan Medeiros;  COSTA, Fernando Bastos. PRONAF: uma avaliação da Distribuição Re-
gional dos contratos de crédito e seus impactos sobre o desenvolvimento rural do Nordeste Brasileiro. IN: Revista OKARA: Geo-
grafia em debate, v.11, n.2, p. 376-396, 2017. ISSN: 1982-3878 João Pessoa, PB, DGEOC/CCEN/UFPB – http://www.okara.ufpb.br
5 O art. 195, § 5º da Constituição Federal/1988, traz exigência acerca de fonte de custeio dos benefícios da seguridade social. 
Assim sendo, a Lei 8.212/1991, lei que aduz a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, apresenta as formas 
de custeio dos benefícios previdenciários. 
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benefícios, visto que continha exigências como CPF e Título de Eleitor de todos os filhos do segurado, 
inclusive para quem pretendia utilizar parte do período remoto para aposentadoria híbrida. Além disso, 
exigia o CNPJ da empresa para a qual o trabalhador tinha vendido a produção. 

Em dezembro de 2019, foi publicado o Ofício-Circular 62/19, trazendo novo modelo de 
autodeclaração, bem mais sucinta e simplificada. Ainda assim, para um segurado especial, geralmente com 
pouca instrução, há dificuldades no preenchimento. Era de se esperar do Ofício-Circular que orientasse o 
preenchimento de cada campo, até para uniformizar a interpretação. 

6 O CADASTRO DO SEGURADO ESPECIAL

O cadastramento dos segurados especiais já havia sido determinado pela Lei 11.718/08, 
conforme art. 38-A na Lei 8.213/91. A inclusão no sistema estava ocorrendo, mas por intermédio 
de convênio com os sindicatos, e não se cogitava que as informações sobre o segurado no cadastro 
fossem a única forma de provar a atividade. 

Com as alterações da Lei 13.846/99, a comprovação da atividade rural será feita exclusivamente 
pelas informações constantes no cadastro. A Lei prevê que o Governo fará convênio com órgãos públicos.

Na Medida Provisória 871/19, o prazo inicialmente estabelecido para essa regra entrar 
em vigor era janeiro de 2020. O Congresso Nacional alterou essa data para janeiro de 2023. Na 
Emenda Constitucional 103/19, por conseguinte, ficou assim estabelecido:

Art. 25. § 1º Para fins de comprovação de atividade rural exercida até a data de entrada em vigor 
desta Emenda Constitucional, o prazo de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 38-B da Lei nº 8.213, de 
24 de julho de 1991, será prorrogado até a data em que o Cadastro Nacional de Informações Sociais 
(CNIS) atingir a cobertura mínima de 50% (cinquenta por cento) dos trabalhadores de que trata o § 
8º do art. 195 da Constituição Federal, apurada conforme quantitativo da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Contínua (Pnad).

Esse dispositivo faz com que o Governo tenha que ser mais proativo, se quer mesmo fazer o 
cadastro funcionar como mecanismo exclusivo de comprovação da atividade rural. Não basta, como já 
constava no § 5º do art. 38-B da Lei 8.213/91, que o cadastro e os prazos sejam amplamente divulgados 
por todos os meios de comunicação cabíveis para que todos os cidadãos tenham acesso à informação sobre 
a existência do referido cadastro e a obrigatoriedade de registro. Há a necessidade de que o cadastramento 
de fato aconteça. 

Ainda assim, caso o Governo consiga os almejados 50% dos segurados especiais cadastrados, 
entende-se que a supremacia de uma formalidade (cadastro) em detrimento da verificação do efetivo 
exercício da atividade rural não se sustenta diante do objetivo constitucional: reconhecer o direito a quem 
exerce a atividade rural (art. 195, § 8º). 

Nesse ponto cabe rememorar um dos princípios basilares da Previdência Social, qual seja o 
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valor social do trabalho: é o trabalho que sustenta o direito do segurado a um benefício previdenciário, e 
não o cadastro deste em um sistema governamental. Certamente é importante a promoção de cada vez mais 
meios de comprovação de atividade rural, incluindo um cadastro unificado. No entanto os novos métodos 
de prova não podem operar em prejuízo do segurado, sob pena de inobservância aos valores constitucionais 
que norteiam os próprios direitos previdenciários.

Em síntese, cabe reiterar:

O trabalho é o elemento central da Previdência Social, na medida em que vincula o segurado, 
na condição de obrigatório, ao regime previdenciário. Os regimes previdenciários contemplam, 
primeiramente, aqueles que exercem atividade remunerada. (...) os segurados especiais nada mais 
são do que trabalhadores. E a sua inclusão como sujeitos protegidos da Previdência Social (e não 
da Assistência) decorre do valor social do trabalho. 6

7 CONCLUSÕES:

Não há como negar que houve avanço das normas na legislação previdenciária acerca 
do trabalhador rural. O progresso foi vagaroso, mas com o advento da Constituição Federal de 1998 
positivou-se a equiparação entre trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais no tocante aos direitos 
previdenciários. 

Entretanto, depois de anos de avanços, atualmente o que se observa é que há forte tendência 
a dificultar a obtenção de benefícios previdenciários para os trabalhadores rurais. A chegada da MP 871, 
convertida na Lei 13.846/2019 só vêm a agravar uma situação já existente: a dificuldade de obtenção da 
aposentadoria por parte daqueles que têm pouco acesso aos órgãos públicos, pouca escolaridade e escassos 
recursos financeiros.

Inicialmente, o modelo de autodeclaração continha vários campos de preenchimento 
desnecessários e complexos. Foi substituído por outro, muito melhor, mas ainda de complicado preenchimento 
pelo próprio segurado, dadas as informações técnicas requeridas. 

A autodeclaração será usada até que o cadastro do segurado especial passe a ser a única 
forma de comprovação da atividade rural. A lei previa que isso ocorreria em janeiro de 2023. No 
entanto, a Emenda Constitucional 103/19 colocou uma condição: o cadastro somente vai ser a 
forma exclusiva de ingresso do segurado especial na previdência quando metade da população 
rural estiver cadastrada. Essa é uma das ressalvas, dentre as modificações legislativas recentes, 
que visa a manter o mínimo de acesso dos trabalhadores rurais aos benefícios previdenciários a 
que têm direito.

6 BERWANGER, Jane. Segurado especial: o conceito jurídico para além da sobrevivência individual. Juruá Editora, 2013. 
p. 108.
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De um modo geral, portanto, aos operadores do Direito, principalmente no âmbito da 
Previdência Rural, cabe a atenção redobrada quanto às transformações que vêm ocorrendo e seus efeitos. 
Sobretudo urge a necessidade de buscar resguardar tanto quanto possível os avanços historicamente 
alcançados no que se refere à proteção do trabalhador rural, ainda mais considerando sua contribuição 
inegável para a sociedade como um todo.
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A LGPD NOS ESCRITÓRIOS DE 
ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA: 

o registo das operações de tratamento de 
dados e o conceito de escritório digital como 

medidas de base para a conformidade

Thiago Martinelli Veiga1

1 INTRODUÇÃO

A preocupação com o tratamento massivo de dados pessoais surgiu para o direito no final do 
final dos anos quarenta, marcados pela profusão de reações de natureza social, política e econômica, às 
barbáries das guerras mundiais que repercutiram sobre a grande maioria das nações na primeira metade do 
século XX.

Naquele primeiro momento de apreensão frente ao potencial nocivo de utilização dos dados 
pessoais, a atenção esteve voltada para o Estado, haja vista o exemplo fornecido pelas volumosas ações 
de processamento de informações realizadas pelo governo nazista desde a segunda metade dos anos 
trinta, cujo objetivo era mapear os grupos étnicos perseguidos e organizar as operações dos campos de 
concentração.

Chamava a atenção a crescente capacidade de processar dados pessoais por meio do uso de 
novas tecnologias, como a máquina tabuladora2 e o dano potencial que poderia decorrer da livre manipulação 
deste tipo de equipamento por governos autocráticos ou pseudodemocráticos. As ações de vigilância e 
perseguição seriam facilitadas e, com isso, a democracia estaria em xeque.

1 Mestre em direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Advogado nas áreas de previdência e proteção de 
dados. Professor de direito previdenciário, direito da proteção de dados e filosofia do direito. Membro da Comissão de Direito 
Previdenciário do Conselho Federal da OAB. Certificado em segurança da informação e legislação de proteção de dados (EXIN). 
Ex-Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB/SC. Diretor da Escola Superior da Advocacia da OAB/SC. 
2 As máquinas tabuladoras utilizadas pelo governo alemão durante a Segunda Guerra Mundial foram produzidas pela subsidiária 
da IBM na Alemanha chamada Deutsche Hollerith Maschinen GmbH – Dehomag e seu mecanismo de processamento de infor-
mações era baseado em cartões perfurados.
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Este tipo de preocupação contribuiu para que fosse previsto um direito à privacidade na 
Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948)3. Este direito, da maneira como foi concebido no 
normativo proclamado pela Assembleia Geral das Nações Unidas, externa uma demanda de não intervenção 
na vida e nos assuntos privados, o que evidencia a necessidade de proteger, como que com uma redoma 
jurídica, determinados temas considerados reservados.

Pouco ou nada se disse, portanto, sobre a proteção das informações pessoais circulantes, 
ou seja, acerca daqueles dados referentes aos indivíduos que foram compartilhados ou tornados 
públicos voluntariamente pelo dono da informação, tal qual ocorria – e ainda ocorre – durante um censo 
populacional, por exemplo. Isso, ainda que boa parte dos dados utilizados durante as perseguições 
nazistas tenham sido deste tipo.

Foi somente nos anos setenta, quando já se observara o enorme desenvolvimento das 
tecnologias de microprocessamento e eram apresentados ao mundo os primeiros microcomputadores de 
uso pessoal45, que surgiram as primeiras legislações dirigidas a proteger os titulares de dados em face do 
uso e do compartilhamento de suas informações por terceiros, em especial o governo, caso da legislação 
sueca Datalegen, de 1973, comumente apontada como o primeiro normativo deste tipo a ser promulgado 
na Europa6.

Nos vinte anos que se seguiram ao aparecimento da primeira lei de proteção de dados, um 
número significativo de legislações, nacionais e regionais, com o mesmo objetivo foram criadas, sobretudo 
na Europa e nos Estados Unidos. Conforme as tecnologias de processamento de dados eram aprimoradas e 
o seu uso difundido, estas legislações ganhavam em relevo, o que permitiu um maior desenvolvimento de 
conteúdo e a ampliação do seu escopo. 

No caso dos Estados Unidos, diferente do que ocorria no cenário europeu, uma parte importante 
destas leis não tinha como foco as operações de tratamento de dados realizadas pelo Estado, mas por setores 
econômicos específicos, como o de TVs por assinatura. Preocupava o fato de as operadoras deste tipo de 
serviço serem capazes de coletar dados sobre quais programas os seus assinantes assistiam e o uso que 
poderia ser dado a estas informações7.

A atenção para o uso privado, em larga escala, de dados pessoais já encontrava espaço, portanto, 
antes dos anos noventa. Foi, no entanto, a partir do crescimento dos usos comercial e doméstico da internet, 
na primeira metade desta década, que a atenção foi transformada em alerta, muito embora ainda fosse difícil 
prever a proporção que o mercado de dados adquiriria no contexto atual, marcado pelo big data e pelas 
técnicas de inteligência artificial.

3 Artigo 12, DUDH – Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondên-
cia, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.
4 Segundo Manuel Castells, o primeiro computador foi criado em 1946 e suas versões aprimoradas já faziam sucesso no proces-
samento de dados do censo norte-americano de 1950; o circuito integrado, que hoje conhecemos como chip, foi concebido em 
1957 e permitiu que, no início dos anos sessenta, o custo da tecnologia de semicondutores caísse 85% (CASTELLS, Manuel. A 
sociedade em rede, v. 01, 21ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2020, p. 95-96). 
5 Nos anos setenta, a Intel criou o seu primeiro microprocessador comercialmente disponível (1972), ocorreu a fundação da 
Microsoft (1975) e o lançamento do primeiro microcomputador pessoal da Apple, o Apple I (1976).
6 ÖMAN, Sören. Implementing Data Protection in Law. In: IT Law - Scandinavian Studies in Law, Volume 47, 2004, pp. 389–
403. Estocolmo: Stockholm Institute for Scandianvian  Law, 2004, p. 390.
7 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 52.
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O que estava em jogo, como nunca se havia visto antes, era a própria liberdade dos titulares 
de dados de se autodeterminar e de ser um indivíduo singular, diante de um cenário futuro de extrema 
transparência, causado pela coleta e pelo compartilhamento, cada vez mais frequente, de informações 
pessoais pelo Estado e por corporações privadas8. Neste cenário de grande apreensão, foi promulgada, em 
outubro de 1995, pelo Conselho Europeu, a Diretiva 95/46.

Esta Diretiva teve como principal objetivo ser o “texto de referência, a nível europeu, em 
matéria de proteção dos dados pessoais”, de forma a fomentar o desenvolvimento das legislações nacionais 
para a proteção dos cidadãos europeus e unificar o seu conteúdo. 

Contudo, conforme se observou posteriormente, muito embora tenha incentivado avanços 
legislativos regionais, a Diretiva 95/46 não resultou eficiente na sua proposição unificadora. Daí que, no 
ano de 2011, a Comissão Europeia concluiu a sua proposta de um marco legal para a proteção de dados 
pessoais para a União Europeia. 

O texto original do General Data Protection Regulation – GDPR foi apresentado pela Comissão 
em 2012, tendo sido promulgado em 2016, após diversos debates, os quais foram reforçados, em grande 
medida, pelas revelações feitas por Edward Snowden em 2013, acerca de um sistema global de vigilância 
patrocinado pelos Estados Unidos9.

 Diferente do seu normativo predecessor, o GDPR foi concebido como uma norma cogente e 
aplicável a todo o território da União Europeia, coerente com a ideia de unificar o sistema legal de proteção 
de dados pessoais no bloco e promover, com mais ênfase, o enforcement das diretrizes de segurança da 
informação.

O movimento europeu no sentido de criar um conjunto organizado de diretrizes legais capazes 
de reconhecer e regular o fluxo de dados pessoais, tendo como fundamento o direito de autodeterminação 
do indivíduo sobre os seus assuntos privados, em especial os dados pessoais, não ficou restrito à União. O 
GDPR serviu – e ainda tem servido – de base para regulamentações semelhantes em outros países, dentre 
eles o Brasil.

Em terra brasilis, o debate sobre a necessidade de proteger a privacidade diante da elevada e 
crescente capacidade de coletar e processar dados, particular dos últimos trinta anos, também sofreu certo 
impulso depois das revelações de Snowden e das discussões que se seguiram, o que repercutiu no processo 
de construção do Marco Civil da Internet, promulgado no ano seguinte.

No entanto, uma verdadeira legislação protetiva dos dados pessoais, fundada no direito à 
autodeterminação informativa, com vistas à proteção da privacidade e da liberdade, a Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais – LGPD, só foi promulgada em 2018, muito embora o seu projeto de lei de origem (PL 
nº. 4060) date do ano de 201210.

8 Sobre o tema ver, por exemplo: HAN, Byung-Chul. Sociedade da Transparência. Petrópolis: Editora Vozes, 2016; e CORREIA, 
Victor. Da privacidade: significado e valor. Coimbra: Almedina, 2018.
9 Para mais detalhes sobre as revelações de Snowden ver, por exemplo: SNOWDEN, Edward. Eterna vigilância: Como 
montei e desvendei o maior esquema de espionagem do mundo. São Paulo: Planeta, 2019.
10 O PL nº. 4060 foi apresentado pelo Deputado Milton Monti em 13/06/2012, mas sua discussão na Câmara dos Deputados só 
iniciou em 2015.
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Após diversos adiamentos da sua vigência, a LGPD passou a vigorar, na totalidade, no mês de 
agosto de 2021 sem ressalvas importantes sobre os setores econômicos impactados, o que tem induzido o 
debate acerca do modo de adequação mais pertinente a cada área profissional, o que inclui, por evidente, 
a advocacia.

O objetivo deste ensaio é, pois, apresentar ao advogado e aos gestores dos escritórios de 
advocacia sugestões para buscar a conformidade com a legislação protetiva dos dados pessoais, que estejam 
adaptadas à realidade deste setor, consideradas as particularidades do seu modo de atuação e a multiplicidade 
de modos de organização e de tamanho das bancas.

2 APLICABILIDADE DA LGPD AOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA

O legislador brasileiro optou por conceber a LGPD como uma legislação bastante aberta, 
fundada sobre uma série de princípios e várias disposições normativas que carecem de regulamentação 
por parte do Poder Executivo. Isso, muito embora sua inspiração tenha sido o Regulamento europeu, mais 
detalhista e por isso mais rígido, a denotar fortes traços da tradição do civil law.

Disso decorreu que a legislação protetiva dos dados pessoais do Brasil foi apresentada como 
um normativo flexível, supostamente capaz de se adaptar com facilidade aos cenários efêmeros próprios da 
sociedade da informação. Isso somente será possível, todavia, caso a morosidade atual dos seus processos 
de regulamentação não se perpetuem no tempo.

A LGPD é uma legislação bastante abrangente, com poucas ressalvas no que diz respeito aos 
sujeitos implicados, nominados “agentes de tratamento”. Neste aspecto, a lei brasileira se assemelha ao 
Regulamento europeu, mas com a ressalva de que o GDPR abrandou, no próprio texto, as exigências 
dirigidas a micro, pequenas e médias empresas, o que, no Brasil, dependerá de regulamentação11. 

Isso não significa, entretanto, que o GDPR ou a LGPD tenham a intenção de dispensar 
os agentes de tratamento de pequeno porte de responsabilidades e obrigações. Os abrandamentos 
procuram isentar estes agentes apenas de encargos que, considerada a dimensão do seu negócio, 
possam ser considerados excessivos ou por demais custosos. Ou seja, a necessidade de demonstrar 
conformidade permanece.

Ainda sobre a abrangência, cabe mencionar que a LGPD não excepcionou nenhum setor 
econômico ou categoria profissional, tendo se limitado a definir como não abrangidas algumas espécies de 
operações de tratamento, independente do agente que a executar12. São exemplos, os tratamentos realizados 
com finalidade jornalística e aqueles que ocorram, exclusivamente, em território estrangeiro.

Importa dizer, ainda, que não figuram entre os tipos de tratamentos não abrangidos as operações 

11 A Autoridade Nacional de Proteção de Dados brasileira – ANPD apresentou, em agosto/2021, uma proposta para a regulamen-
tação da LGPD para a sua aplicação a microempresas e empresas de pequeno porte. O texto apresentado faz concessões como 
a dispensa da obrigação de manutenção de registros das operações de tratamento de dados pessoais, a exemplo do disposto no 
GDPR. Até o momento da conclusão deste ensaio, a proposta ainda estava submetida à consulta pública.
12 A exceção são as pessoas físicas caso não estejam tratando dados com fins econômicos.
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cuja finalidade seja a postulação a órgão do Poder Judiciário e as atividades de consultoria, assessoria e 
direção jurídicas, todas privativas do advogado, conforme a lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

Não existe, pois, razão que sustente – pelo menos no atual estado de regulamentação – a não 
aplicação da LGPD aos escritórios de advocacia, independente da dimensão de suas operações ou do seu 
enquadramento legal como empresa de pequeno ou de grande porte.

A adequação das bancas de advogados às diretrizes da legislação protetiva dos dados pessoais 
é, então, necessária, pelo menos para os escritórios – imagina-se, a maioria deles – que lidam com dados 
pessoais de clientes, partes adversas, sócios e funcionários, situação inevitável durante o patrocínio de 
ações judiciais e muito comum nas atividades de consultoria e assessoria corporativa. 

Esta constatação não significa, contudo, que todos os escritórios de advocacia precisarão mudar 
a sua forma de atuação ou que precisem se submeter a longos e tortuosos procedimentos de adequação. A 
maior parte das bancas, consideradas de pequeno ou médio porte, dada a dimensão reduzida do volume 
de operações de tratamento de dados que realizam, poderão alcançar níveis razoáveis de conformidade ao 
adotar um conjunto de medidas simples e de baixo custo.

Em contraste, grandes escritórios, em especial aqueles que lidam com passivos jurídicos de 
massa ou que atuem em ramos do direito no qual são comuns os tratamentos de dados considerados sensíveis 
pela legislação, precisarão adotar medidas mais contundentes, o que, por vezes, passa pela a aquisição de 
equipamentos de segurança e pela reorganização dos processos de negócio.

Nem mesmo nestes casos, porém, a conformidade deve ser um processo traumático para a banca 
e que cause dificuldades para o desenvolvimento das suas operações. Isso porque, o objetivo da LGPD não 
é o de proibir a existência dos fluxos informacionais, de atrapalhar o seu curso ou impor barreiras para as 
atividades dos setores econômicos dependentes dos dados pessoais. 

Mantidas as intenções do seu normativo de inspiração – o Regulamento europeu – a legislação 
brasileira está dirigida à redução do risco para os titulares de dados, mediante o incentivo para a adoção 
de medidas aptas a reduzir incidentes, e à promoção de um controle elevado das informações pelos seus 
titulares, o que pretende concretizar por meio da exigência de transparência e de direitos individuais.

Em suma, a ideia é manter as operações de tratamento de dados seguras e os titulares da 
informação capazes de interferir nos usos indevidos, nocivos ou inseguros, objetivos estes que sequer 
fariam sentido se a conformidade exigisse a paralização dos negócios.

3 O CONTEXTO DA ADVOCACIA PREVIDENCIÁRIA

Seria equivocado afirmar que os escritórios de advocacia previdenciária, dadas as características 
particulares do seu setor de atuação, operam todos de forma semelhante ou que são similares em estrutura 
ou no volume de dados com os quais lidam corriqueiramente. É certo que estas bancas são plurais em 
diversos sentidos e disso decorre que a sua adequação às diretrizes da LGPD nem sempre percorrerá os 
mesmos caminhos.
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Não obstante, é possível apontar para algumas características que determinam uma identidade 
comum para estes escritórios, tais como o elemento central das demandas, em geral uma pessoa física 
– o segurado – e os tipos de dados comuns nas causas previdenciárias que, em geral, correspondem aos 
aspectos laboral, financeiro e de saúde dos segurados e de seus dependentes.

Estes fatores evidenciam a centralidade do segurado no contexto dos processos de negócio 
dos escritórios de advocacia previdenciária e chamam a atenção para o elevado grau de sensibilidade 
das informações que costumam ser objeto das suas operações de tratamento. A consequência destas 
constatações é a influência, no sentido do agravamento, das métricas utilizadas para avaliar o risco 
vinculado aos dados pessoais, ou seja, dificilmente será possível avaliar a atividade destas bancas 
como de baixo risco.

Dito isso, cabe observar que, assim como disposto no Regulamento europeu13, a proposta 
de regulamentação da aplicação da LGPD aos agentes de tratamento de pequeno porte, proposta pela 
ANPD14, não pretende abrandar as obrigações principais da legislação para aqueles agentes cujas 
operações de tratamento de dados envolvam informações sensíveis ou titulares de grupos vulneráveis, 
como crianças e idosos.

Sendo assim, mesmo os pequenos escritórios de advocacia previdenciária precisarão observar 
as diretrizes da LGPD na sua integralidade15, ainda que, conforme já assinalado, a exigência de adoção de 
medidas práticas deverá variar, conforme diversos aspectos do contexto do negócio, especialmente o fator 
econômico e o volume de operações de tratamento realizadas.

Em resumo, o mais provável é que o curso dos entendimentos doutrinário e jurisprudencial 
exijam da maioria, senão de todos, os escritórios de advocacia previdenciária que adotem medidas efetivas 
para se colocar em conformidade com a LGPD, sob pena de, na ocorrência de incidentes ou violação dos 
direitos dos titulares, sofrer as sanções da lei com especial rigor16.

13 Artigo 30, item 5, GDPR - As obrigações a que se referem os nº 1 e 2 não se aplicam às empresas ou organizações com menos 
de 250 trabalhadores, a menos que o tratamento efetuado seja suscetível de implicar um risco para os direitos e liberdades do 
titular dos dados, não seja ocasional ou abranja as categorias especiais de dados a que se refere o artigo 9º, nº. 1, ou dados pes-
soais relativos a condenações penais e infrações referido no artigo 10º.
14 Art. 3º, Minuta de Resolução da ANPD sobre agentes de pequeno porte (em fase de avaliação) - A dispensa e a 
flexibilização das obrigações previstas nesta resolução não são aplicáveis a agentes de tratamento de pequeno porte 
que realizem tratamento de alto risco e em larga escala para os titulares, ressalvada a hipótese prevista no art. 13, 
Parágrafo único. § 1º Para fins desta resolução, será considerado tratamento de alto risco para os titulares, entre 
outras hipóteses, o tratamento que envolva: I - dados sensíveis ou dados de grupos vulneráveis, incluindo crianças e 
adolescentes e idosos (...).
15 A proposta de resolução apresentada pela ANPD faculta aos agentes de tratamento de pequeno porte a substituição do 
encarregado de dados (DPO) por um canal de atendimento, o que não poderá ser feito por agentes de grande porte. Se-
gundo a proposta, este seria o único abrandamento destinado aos agentes de pequeno porte que tratam dados sensíveis ou 
de grupos vulneráveis.
16 A adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos, voltados ao tratamento seguro e adequado de 
dados, capazes de minimizar o dano causado por incidentes com informações pessoais, é um fator atenuante para a dosimetria da 
pena no âmbito da LGPD, conforme dispõe o artigo 52, §1º, inciso VIII da lei.
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4 O QUE SIGNIFICA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A LGPD?

A LGPD oferece poucos parâmetros objetivos para definir quem está ou não em conformidade. 
Grande parte das suas disposições contém estrutura aberta que ainda carece de regulamentação ou que demanda 
um esforço interpretativo mais complexo. Porém, a interpretação sistemática do seu conjunto normativo revela 
alguns pontos de chegada que podem ser considerados essenciais no contexto do seu sistema de proteção.

Já no seu primeiro artigo, a LGPD estabelece como objetivos a proteção dos direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade do titular de dados, o que 
também pode ser lido a partir daquilo que se quer evitar, ou seja, o excesso de controle, a manipulação dos 
indivíduos, a exposição não justificada e a intromissão nos assuntos particulares, que podem decorrer do 
tratamento não regulado de dados pelo Estado e por particulares.

A intenção da legislação é, neste sentido, criar condições para que a pessoa natural possa 
determinar quem é, como age, o que pretende expor e o que deseja reservar, pretensões que, num contexto 
marcado pelo intenso fluxo de informações, significa dar ao sujeito instrumentos para saber o que é feito 
dos seus dados pessoais e agir contra usos nocivos ou de risco, bem como criar um ambiente regulatório 
capaz de reduzir as chances de que estes instrumentos não sejam efetivos.

Para cumprir este propósito, o legislador criou dois grupos de mecanismos. O primeiro se refere 
aos direitos subjetivos dirigidos aos titulares de dados17 e o segundo à exigência, imposta aos agentes de 
tratamento, de adotar medidas para reduzir o risco de incidentes que envolvam dados pessoais18. Em uma 
perspectiva geral, a conformidade pode ser alcançada, então, quando o agente de tratamento for capaz de 
atender às demandas dos titulares de dados e promover a redução do risco de incidentes.

Estes são, portanto, os pontos de chegada. Em uma frente, o escritório de advocacia deve estar 
preparado para receber e processar as solicitações dos titulares de dados, como aquelas prevista nos incisos 
I e II do artigo 18 da LGPD, que preveem a necessidade de confirmar o tratamento de dados pertencentes 
ao solicitante e o dever de informá-lo quais informações são objeto de tratamento.

Já no outro fronte, a banca deve adotar medidas suficientes para mitigar os riscos causados por 
vulnerabilidades como a falta de treinamento de sócios e colaboradores sobre como evitar ataques cibernéticos, 
a exposição de documentos a condições propícias à deterioração e a não utilização de firewalls ou soluções anti-
malware, só para citar algumas.

Os caminhos a serem percorridos até estes pontos de chegada, contudo, ainda não estão 
sinalizados, nem há roteiros preferenciais a teor do que dispõe a lei, somente algumas orientações de 
direção. É possível que, no futuro, a autoridade de dados brasileira estabeleça padrões técnicos mínimos 
para alcançar as finalidades determinadas (art. 46, §1º19), porém, não se acredita que tais parâmetros 

17 A maior parte destes direitos está previsto no artigo 18 da LGPD.
18 Esta exigência está expressa, por exemplo, no artigo 46 da LGPD.
19 Art. 46, §1º, LGPD - A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto 
no caput deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado 
atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º 
desta Lei.
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limitem, de forma significativa, a liberdade dos agentes de tratamento na adoção das medidas que 
julguem necessárias.

Sendo assim, cabe aos escritórios de advocacia procurar conhecer os caminhos disponíveis, a 
fim de eleger aqueles mais adequados para realidade das suas operações de tratamento de dados e para o 
seu contexto econômico. O objetivo dos tópicos seguintes deste ensaio é, pois, apontar para alguns trajetos 
possíveis para que as bancas previdenciárias iniciem a sua caminhada até a conformidade.

5 AS BASES PARA UM SISTEMA DE CONFORMIDADE COM A LGPD

5.1 ELABORAÇÃO DO REGISTRO DAS OPERAÇÕES DE TRATAMENTO

A obrigação de elaboração do Registro das Operações de Tratamento, mais conhecido pela sigla 
em inglês ROPA (Record of Processing Activities), está prevista no artigo 37 da LGPD20 que, diferente do 
seu análogo no GDPR (artigo 30), não especifica quais são as informações mínimas que devem constar no 
documento.

Esta é, aliás, uma das obrigações que não deverá ser imposta aos agentes de pequeno porte, 
uma vez que a proposta de regulamentação da LGPD para esse grupo contém um dispositivo de isenção 
semelhante ao encontrado no Regulamento Europeu21. O curioso é que a proposta menciona a possibilidade 
de elaboração de um ROPA simplificado, sem que se tenha dito o que compõe o documento completo.

Apesar da omissão da LGPD, é de se ter em conta que o ROPA constitui uma das bases 
fundamentais do processo de conformidade com a legislação protetiva dos dados pessoais, pois contém 
uma série de informações sobre cada uma das operações de tratamento realizadas. Dito de outra forma, este 
documento permite conhecer como o agente de tratamento utiliza os dados e com quais finalidades, o que 
será importante para o desenvolvimento de outras atividades direcionadas à conformidade.

O ROPA é a base, por exemplo, para a elaboração do aviso de privacidade, um importante 
meio de comunicação entre o agente de tratamento e os titulares de dados. Serve, também, como principal 
fonte de informação para o atendimento dos direitos de acesso e informação previstos na LGPD, uma vez 
que permite correlacionar os dados tratados com os seus titulares e com as finalidades das operações de 
tratamento. Além disso, pode ser utilizado para identificar vulnerabilidades e nós nestas operações.

Por estes motivos, o ROPA deve ser considerado um instrumento de base para a criação de 
um Sistema de Proteção de Dados Pessoais – SPDP, sendo a sua elaboração recomendada, inclusive, para 
aquelas empresas que ficarem desobrigadas, pelo regulamento, de o fazer. Sem um ROPA, a capacidade de 
analisar o contexto de tratamento de dados do agente será dificultado e o tempo e a precisão das respostas 
aos titulares tenderá a não ser satisfatória.

20 Art. 37. LGPD - O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que real-
izarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse.
21 Art. 10, Minuta de Resolução da ANPD sobre agentes de pequeno porte (em fase de avaliação) - Os agentes de tratamento 
de pequeno porte ficam dispensados da obrigação de manutenção de registros das operações de tratamento de dados pessoais 
constante do art. 37 da LGPD.
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O aprimoramento destes aspectos e, por consequência, do nível de conformidade, passará, 
portanto, pela boa elaboração do Registro das Operações de Tratamento, o que, por sua vez, passa pela 
definição adequada dos conjuntos de informações a serem coletadas e pela execução de procedimentos 
precisos de coleta.

Sobre o primeiro aspecto, o GDPR fornece bons indicativos para o cenário brasileiro ainda 
carente de regulamentação sobre o ROPA. No seu já mencionado artigo 30, o Regulamento europeu aponta 
sete itens que devem constar nestes registros de operações: a) a identificação do responsável pelo tratamento 
e de co-responsáveis; b) as finalidades do tratamento; c) as categorias dos dados tratados e dos seus 
titulares; d) a categoria de destinatários dos dados; e) as transferências de dados para terceiros; f) os prazos 
para a eliminação dos dados tratados; e g) uma descrição geral das medidas técnicas e organizacionais de 
segurança da informação.

Este conjunto de informações deve ser coletado em relação a cada uma das operações de 
tratamento de dados realizadas pelo agente e pode ser organizado em uma planilha digital. Sugere-
se que cada operação ocupe uma linha da planilha e as informações coletadas sejam dispostas 
nas colunas, mas o modo de organização do documento é livre, sendo possível, por exemplo, 
adotar modelos já utilizados pelo agente para documentar outras operações como a descrição dos 
processos de negócio.

É válido e pode ser importante, também, adicionar outras informações ao ROPA, como forma 
de visualizar com mais clareza todo o fluxo dos dados no contexto do agente de tratamentos. Sugere-se 
adicionar aos itens já demandados pelo GDPR: os pontos de coleta dos dados (a forma como a informação 
ingressa); os usuários internos (setores e/ou funções responsáveis por lidar com os dados); os sistemas 
(softwares que processam os dados); os locais de armazenamento dos dados; e informações sobre a 
realização de tratamentos automatizados.

Independente do conjunto de informações definido para compor o ROPA, todavia, o documento 
somente será útil e constituirá um instrumento eficiente se a coleta das informações for precisa a ponto de 
retratar, com fidelidade, as operações de tratamento de dados do agente; e este resultado só será possível 
com o envolvimento de todos os setores da organização, por meio de resposta a questionários, participação 
em entrevistas e disponibilização de documentos.

A ideia geral, quaisquer que sejam os meios de pesquisa adotados, deve ser conhecer a fundo 
as rotinas de negócio do agente de tratamento, ou seja, entender quais são atividades necessárias para 
atingir cada finalidade de meio e de fim da organização e, então, identificar, nestas atividades, quando 
e como são tratados dados pessoais. O produto destas investigações deve ser o conjunto de elementos 
definidos para o ROPA.

Importa reforçar que o Registro das Operações de Tratamento deve incluir os processos de 
negócio considerados de meio e de fim. No caso dos escritórios de advocacia previdenciária, isto significa, 
portanto, mapear tanto atividades como o cadastro de clientes, as interações com o INSS e a elaboração 
de peças processuais, quanto a cobrança de honorários e a contratação de novos colaboradores. Em suma, 
nenhuma tarefa que inclua o tratamento de dados deve ser desprezada.
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5.2 ESCRITÓRIO DIGITAL

Enquanto o ROPA é um instrumento de diagnóstico e fornecimento de subsídios para o SPDP, 
o escritório digital é um conceito que pode ser aplicado na modelagem do negócio, a fim de aprimorar a 
sua organização e os níveis de segurança da informação. A sua contribuição aponta, portanto, para além dos 
pontos de chegada definidos pela LGPD, na medida em que objetiva melhorar a gestão da informação no 
escritório, o que tende a beneficiar o desenvolvimento do negócio como um todo.

O conceito de escritório digital é definido pela intenção de reduzir, o quanto possível, 
os tratamentos de dados, pessoais ou não, por meios físicos. A ideia é justificada pelo fato de 
que, uma vez armazenadas no meio digital, as informações se tornam mais acessíveis, além de se 
tornarem mais suscetíveis à aplicação de medidas organizacionais e de segurança simplificadas, mas 
eficientes; e com isso, tende-se a uma redução dos custos de coleta, processamento, armazenamento 
e destruição destas informações.

A intenção de tratar dados apenas no meio digital – ou preferencialmente desta forma – foi 
favorecida, no setor da advocacia, pela adoção do processo digital pelas instâncias judiciárias, segundo 
a seguinte lógica: se o trâmite da ação é todo feito no meio digital, é necessário portar as informações 
pertinentes neste formato. Entretanto, ainda é possível conceber que manter estas informações, também, no 
meio físico constitua uma medida de segurança importante.

Este raciocínio não está, de todo, equivocado, afinal denota uma preocupação justificada com 
redundância e/ou com a fidedignidade da informação. Em outros termos, se o arquivo digital se perde, ainda 
existe o físico; ou se a legitimidade do arquivo físico for colocada em xeque, a versão física talvez possa 
atestar o seu valor. Contudo, questiona-se se a adoção destes mecanismos é razoável, uma vez que implicam 
em ônus importantes.

Um documento físico está sujeito aos riscos de deterioração e de perda em grau muito superior 
ao que estão submetidos os documentos digitais. Isso porque, os custos necessários para a gestão e para 
o armazenamento íntegro das informações em mídia física parecem ser, substancialmente, superiores aos 
aplicados às mídias digitais, considerado o contexto dos escritórios de advocacia previdenciária.

As bancas que lidam com demandas previdenciárias, mesmo as maiores, não costumam 
armazenar um volume de informações digitais ou realizar uma quantidade diária de operações de tratamento 
que demandem a utilização de servidores ou unidades processamento de capacidade excepcional, de 
modo que as exigências de espaço para a alocação de equipamentos informáticos e de climatização para 
estes espaços são reduzidas.

Considerado, por outro lado, a guarda de informações em meio físico, a realidade é diversa. Cada 
processo previdenciário pode atingir o número de cem páginas impressas com facilidade, podendo alcançar, 
em alguns casos, as milhares de folhas entre petições, documentos, fotografias, laudos etc. Neste cenário, 
escritórios de médio ou grande porte são forçados a manter salas inteiras dedicadas ao armazenamento 
destes documentos e, por vezes, a dedicar um funcionário para realizar a gestão desse passivo.

Na contramão do custo elevado demandado pela estrutura de suporte e gestão de documentos 
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físicos, estão, todavia, os benefícios da manutenção deste tipo de mídia na atual conjuntura judiciária, cen-
tralizada no processo digital. Isto, na medida em que: a) a aplicação de redundância (formação de cópias 
seguras) é mais barata e mais eficiente para os arquivos digitais; e b) o problema da fidedignidade do docu-
mento digital possui diversas soluções acessíveis.

Nesta medida, a manutenção dos documentos em meio físico não parece razoável, enquanto 
a adoção do conceito de escritório digital pode representar, inclusive, a redução do custo de operação da 
banca de advogados, sem mencionar que elimina a incômoda situação vivida sempre que um arquivo em 
papel, importante para o processo, não pode ser encontrado com facilidade.

Cabe assinalar, entretanto, que exercer a advocacia como um escritório digital não se 
limita à eliminação dos documentos físicos. O desenvolvimento do modelo de negócio segundo este 
conceito é favorecido, principalmente, pela adoção de soluções para: a) a progressiva digitalização 
das informações, incluídas as de arquivo; b) o processamento das informações no meio digital; c) o 
armazenamento digital das informações; e d) a segurança das informações tratadas e armazenadas 
no formato digital.

São estas algumas das medidas que tornarão a adoção do conceito um instrumento valioso para 
a conformidade do escritório de advocacia com a LGPD. Cada uma das soluções apontadas tende a elevar os 
níveis de segurança da informação e a facilitar a resposta às demandas dos titulares de dados. Exemplo é o 
uso de um software do tipo ERP (enterprise resource planning) para concentrar as operações de tratamentos 
de dados.

Os softwares ERP destinados a escritórios de advocacia, são capazes, em geral, de registrar 
as informações de clientes, sócios, colaboradores e processos (muitas vezes de forma automatizada), 
de armazenar documentos e de facilitar a gestão financeira e o gerenciamento de prazos, de modo que 
concentram os dados e as operações da banca em uma mesma plataforma, facilitando o controle do negócio 
e o acesso às informações.

Outra medida a ser considerada é a contratação de serviços de armazenamento digital com 
acesso via internet (cloud storage). O custo deste tipo de serviço costuma ser baixo em comparação com 
o seu análogo físico e os seus principais fornecedores tem investido, constantemente, em segurança da 
informação. Além disso, algumas modalidades oferecem proteção contra apagamentos acidentais e plano 
de recuperação de desastres para o caso de haver problema com os seus servidores principais.

A adoção de uma solução de cloud storage ou de outros tipos de soluções de armazenamento 
pode servir como complemento para o sistema ERP, funcionando como backup ou para guardar arquivos 
que não se possa ou não se deseje alocar no banco de dados vinculado ao software. No entanto, é possível 
operar um escritório digital sem um ERP, apenas com as soluções de armazenamento, desde que adotadas 
algumas medidas para a organização das informações.

Dados que compõem listas ou relações podem ser alocados, por exemplo, em planilhas digitais. 
Estas planilhas podem ser preparadas para facilitar a localização das informações e/ou para automatizar 
algumas operações de tratamento, como a unificação dos dados sobre um mesmo cliente em listas diversas. 

A gestão das informações não listadas, por outro lado, como aquelas que estão inscritas em 
petições ou procurações, pode ser favorecida pela criação de um padrão de de entrada para os nomes 
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dos arquivos, como [TIPO DA PEÇA] - [ASSUNTO DA PEÇA] - [NOME DO CLIENTE] - [VERSÃO 
DA PEÇA], o que, na prática resultaria em: “Petição inicial - Concessão de benefício por incapacidade 
- Tony Stark - v.1”. 

A implementação deste tipo de padronização permite que seja possível localizar com facilidade, por 
meio das ferramentas de busca nativas dos sistemas operacionais ou da “cloud”, todos os arquivos que contenham 
dados pessoais de um determinado cliente. Esta capacidade de localização é importante para a fluidez dos proces-
sos de negócio, mas auxilia, também, na resposta às demandas dos titulares de dados e na elaboração de documen-
tos do SPDP.

São outras medidas que merecem destaque: a) a adoção do atendimento on-line; b) a 
descrição de procedimentos para o recebimento de documentos via internet (o que pode ou não incluir 
softwares específicos) e para a devolução imediata após a digitalização em caso de atendimento 
presencial; c) o estabelecimento de prioridade para as comunicações digitais com registro de log 
ou vídeo (prova da comunicação); d) a digitalização do arquivo físico e a criação de uma tabela de 
temporalidade para a eliminação ou devolução dos documentos físicos do arquivo digitalizado; e) a 
criação de perfis para a segregação de acesso aos arquivos e sistemas que contenham dados pessoais; 
e e) a implementação de soluções de segurança como softwares antimalware, firewall e redundância 
para os links de internet.

Uma relação completa de soluções e justificativas para a estruturação de um escritório de advocacia 
digital demandaria, ainda, muitas páginas. O objetivo da lista de medidas indicadas não tem, pois, o objetivo 
determinar critérios para avaliar quais bancas adotaram ou não o conceito proposto, até porque é o contexto do 
negócio e a cultura de cada um dos escritórios que deve determinar quais delas serão adotadas. A intenção de 
abordar uma relação de soluções é apenas fornecer uma orientação sobre quais tipos de medidas caracterizam 
a ideia e contribuem para o alcance da conformidade com a LGPD.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº. 13.709) foi promulgada no Brasil na esteira 
dos debates sobre a necessidade de proteger os dados pessoais que se desenvolveram, com maior ênfase, 
nos Estados Unidos e na Europa, a partir dos anos setenta e tiveram como apogeu a criação do Regulamento 
Geral sobre Proteção de Dados (GDPR na sigla em inglês) já no século XXI.

Foram definidos como objetivos centrais da LGPD, a proteção dos direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade e do livre desenvolvimento da personalidade do titular de dados, com o 
intuito de evitar o excesso de controle, a manipulação dos indivíduos, a exposição não justificada e a 
intromissão nos assuntos particulares, que podem decorrer do tratamento não regulado de dados pelo 
Estado e por particulares.

Firme no sentido de proporcionar a efetiva concretização destes objetivos, a legislação protetiva 
dos dados pessoais brasileira foi concebida como um normativo abrangente, aplicado a todos os agentes de 
tratamento, tanto os de natureza pública, quando os privados, admitidas poucas e específicas exceções, as 
quais não privilegiam os escritórios de advocacia ou os advogados autônomos.
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Mesmo em face da possibilidade de regulamentação para a aplicação abrandada de alguns 
dispositivos da LGPD sobre agentes de tratamento de pequeno porte, este benefício não se estenderá às 
bancas que lidam com o assunto previdência, pois, na maioria dos casos, o tipo de demanda assumida por 
estes escritórios envolve dados sensíveis ou pertencentes a grupos vulneráveis, como idosos e crianças.

Deste modo, é imprescindível que a advocacia previdenciária passe a adotar medidas dirigidas 
à conformidade com as diretrizes da LGPD, o que significa se tornar capaz de atender às demandas dos 
titulares de dados e de promover a redução do risco de incidentes informacionais.

Para cumprir estas metas, sugeriu-se duas medidas, a criação do Registro das Operações de 
Tratamento (ROPA) e a adoção do conceito de escritório digital, como bases para a construção do Sistema 
de Proteção de Dados Pessoais – SPDP do escritório. 

Com a primeira solução, intenta-se criar a bagagem de subsídios necessária para que os gestores 
da banca conheçam as operações de tratamento de dados, respondam às demandas dos titulares e elaborem 
documentos importantes como o aviso de privacidade. Já com a segunda, pretende-se elevar os níveis de 
segurança das operações e facilitar a construção do ROPA.

Contudo, muito embora a elaboração do ROPA e a implementação do conceito de escritório 
digital sejam passos capazes de oferecer fundamentos sólidos para o SPDP do escritório de advocacia 
previdenciária, é fundamental pontuar que não são suficientes para a redução de determinados riscos e para 
o atendimento ideal das demandas dos titulares de dados, motivo pelo qual será necessário adotar medidas 
complementares.

Este ensaio não deve ser compreendido, pois, como um manual de conformidade, mas como 
um guia de primeiros passos, cujo objetivo é auxiliar na formação de uma base sólida para o SPDP. A 
formação completa deste sistema protetivo demandará, portanto, a escolha e a aplicação de outras estruturas 
importantes. 

Aponta-se, por exemplo, para a necessidade de criar normas internas para o tratamento de dados 
e a segurança da informação e promover cursos periódicos junto aos sócios, associados e colaboradores, a 
fim de demonstrar a relevância destas normas e o seu modo de operação. Esta medida é importante, pois, 
muitos dos incidentes de dados são causados por ação ou omissão humana não intencional, favorecidas pela 
desinformação.

Será preciso, também, elaborar formas eficientes de comunicação com os titulares de dados 
externos, em especial clientes e potenciais clientes. Um aviso de privacidade disponível no site do 
escritório que informe, por meio de linguagem acessível e agradável, quais dados são tratados, com 
quais objetivos eles são tratados e a quem são comunicadas estas informações, pode ser um instrumento 
precioso para alcançar esta meta.

Estabelecer regras direcionadas à proteção de dados nos contratos com fornecedores e 
buscar parceiros com bons níveis de conformidade com a LGPD será mais uma medida significativa, 
especialmente quando aplicada às relações de negócio com empresas que tratam dados sob orientação 
do escritório de advocacia, como a desenvolvedora do software ERP e as prestadoras dos serviços de 
armazenamento e contabilidade.
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Por fim, recomenda-se atenção com os contratos e procurações dos clientes, haja vista 
que a banca de advogados deve garantir a proteção dos dados pessoais e solicitar autorização 
expressa para o acesso a alguns sistemas que guardam informações dos segurados, as quais sejam 
necessárias ao bom cumprimento do mandato previdenciário, como o Meu INSS ou os “portais do 
servidor público”.

Como visto, as medidas sugeridas no sentido da busca pela conformidade com a 
LGPD são muitas e variadas, mas a sua adoção não deve ser motivo de preocupação excessiva. É 
fundamental que os escritórios de advocacia previdenciária deem os primeiros passos no sentido 
da adequação, mas não é crucial que alcancem os melhores níveis resultados da noite para o dia; 
isso nem seria possível. 

A busca pela conformidade é um processo progressivo e contínuo sempre na direção da 
redução do risco e do melhor atendimento das demandas dos titulares de dados. Todas as soluções 
implementadas durante este percurso deverão ser consideradas relevantes pela autoridade de dados 
brasileira, desde que pertinentes e não isoladas. Portanto, será elogiável demonstrar a criação de 
uma base que determinará a estrutura de um SPDP para a banca, daí a importância do ROPA e do 
escritório digital.

6 REFERÊNCIAS

BIONI, Bruno Ricardo. Proteção dos dados pessoais: a função e os limites do consentimento, 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2020.

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede, v. 01, 21ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2020.

CORREIA, Victor. Da privacidade: significado e valor. Coimbra: Almedina, 2018.

DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais: fundamentos da lei geral de proteção de 
dados, 2ª Ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

EHRHARDT JÚNIOR, Marcos; PEIXOTO, Erick Lucena Campos. Os desafios da compreensão do direito 
à privacidade no sistema jurídico brasileiro em face das novas tecnologias. In: EHRHARDT JÚNIOR, 
Marcos; LOBO, Fabíola (org.). Privacidade e sua compreensão no direito brasileiro. Belo Horizonte: 
Fórum, 2019.

HAN, Byung-Chul. Sociedade da Transparência. Petrópolis: Editora Vozes, 2016. 
MALDONADO, Viviane Nóbrega. A Lei Geral de Proteção de Dados: objeto, âmbito de aplicação, 
requisitos, segurança e a necessidade de sua correta implementação. In: MALDONADO, Viviane Nóbrega. 
LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: manual de implementação. São Paulo: Thomson Reuters, 
2019.

ÖMAN, Sören. Implementing Data Protection in Law. In: IT Law - Scandinavian Studies in Law, Volume 



REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/SC

Revista ESA, Florianópolis, v. 1, n. 1, setembro, 2021167

47, 2004, pp. 389–403. Estocolmo: Stockholm Institute for Scandianvian  Law, 2004.

RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade da vigilância: a privacidade hoje. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.

SNOWDEN, Edward. Eterna vigilância: Como montei e desvendei o maior esquema de espionagem do 
mundo. São Paulo: Planeta, 2019.

VIEIRA, Claudinei. Fase 1: preparação. In: MALDONADO, Viviane Nóbrega. LGPD Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais: manual de implementação. São Paulo: Thomson Reuters, 2019.



Revista ESA, Florianópolis, v. 1, n. 1, setembro, 2021

REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/SC REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/SC

168

O PROCESSO ADMINISTRATIVO 
DE APOSENTADORIA ESPECIAL: 

do requerimento ao recurso

Adriane Bramante de Castro Ladenthin1

      Vera Maria Corrêa Queiroz2

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar o desenvolvimento do processo administrativo 
previdenciário de aposentadoria especial, abordando o trâmite das fases processuais, desde a preparação da 
documentação apresentada no requerimento inicial até a decisão administrativa conclusiva. Pretende-se evidenciar 
as características do benefício em estudo, apontando as dificuldades probatórias encontradas na elaboração dos 
formulários exigidos pela previdência social e as divergências de posicionamento, desde a análise do pedido até 
a aplicação dos Enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social. 

Palavras-chave: Processo Administrativo Previdenciário. Aposentadoria Especial. Vantagens da 
via administrativa. Enunciados do Conselho de Recursos da Previdência Social. 

1 INTRODUÇÃO

Em face de uma expressiva demanda do volume de requerimentos formulados pelos 
beneficiários da previdência social, ao longo do decurso dos últimos anos, percebe-se uma consolidação do 
Direito Previdenciário no cenário atual, reconhecendo-se como um dos serviços públicos administrativos 

1 Advogada. Mestre e Doutora em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Presidente do 
Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário – IBDP. Presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Seccional São Paulo. 
Coordenadora e Professora de pós-graduação em diversas instituições de ensino do país. Autora de Livros. Membro do Conselho 
Editorial da Revista de Direito Previdenciário da Editora LexMagister.
2 Mestre e Doutoranda em Direito Previdenciário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especialista em Direito 
Previdenciário pela Escola Paulista de Direito. Advogada e Consultora Jurídica. Professora de Direito Previdenciário em gradua-
ção e pós-graduação. Ex-Servidora do Instituto Nacional do Seguro Social. 
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de maior relevância na esfera federal, haja vista a busca da proteção social pela prestação pecuniária de 
encargo do INSS, autarquia previdenciária 

As inúmeras alterações legislativas e normativas ocorridas, tornaram comum ao INSS o 
indeferimento dos pedidos de concessão de benefícios, por não reconhecer direito aos beneficiários, até 
porque o volume de informações da novel legislação, em contrapartida com o escasso número de servidores, 
acarreta não só a demora na prestação administrativa, como também desagua em exigências e negativas 
desnecessárias, quando não em concessão do benefício de forma incorreta e inadequada.

A ineficiência administrativa, por vezes, traz como consequência o aumento expressivo de 
recursos administrativos, quando não de ajuizamento precoce das ações que podem representar desvantagens 
aos beneficiários, se comparadas ao entendimento administrativo do Conselho de Recursos da Previdência 
Social, ultimamente se mostrado vanguardista na efetivação da proteção social.

A rigor, no âmbito da dilação probatória, a esfera administrativa recursal tem se mostrado 
muito mais benéfica e propícia ao beneficiário da previdência social, haja vista que a própria autarquia 
previdenciária poderá participar da instrução processual, tomando iniciativas na busca do reconhecimento 
do direito pleiteado. 

O Processo Administrativo Previdenciário, no que tange à matéria de benefícios, se conduz pelo 
regramento da Lei n. 8.213/91 (Planos de Benefícios da Previdência Social) e da Lei n. 9.784/99 (Processo 
Administrativo Federal), sendo o veículo propulsor do reconhecimento dos direitos dos beneficiários 
(segurados e dependentes).

Tem-se visto atualmente que o Conselho de Recursos da Previdência Social, através de seus 
Enunciados, vem se posicionando de forma vanguardista ao sedimentar posicionamentos que ainda não foram 
pacificados em sede de Poder Judiciário, com entendimentos administrativos mais propícios, partindo de 
conceitos racionais e atualizados, o que facilita imensamente a efetividade da proteção social que a Constituição 
Federal de 1988 pretendeu.

O trabalho ora apresentado tem como objetivo analisar as implicações do Processo Administrativo 
Previdenciário em face da Aposentadoria Especial, em especial ao seu aspecto probatório, evidenciando o 
posicionamento do Conselho de Recursos da Previdência Social no que tange ao julgamento do benefício em 
comento, elucidando as vantagens em se persistir nas vias administrativas quando da busca do reconhecimento do 
direito posto, considerando-se as interpretações já consolidadas e mais favoráveis ao segurado, ressaltando seu valor 
para a diminuição da judicialização das demandas previdenciárias, com o menor prejuízo possível ao postulante.

2 OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO

A Constituição Federal de 1988 elencou no art. 37 os princípios que devem nortear os atos da 
Administração Pública, em todas as esferas governamentais. O processo administrativo previdenciário, 
além da vinculação ao comando constitucional, é conduzido pela disposição do art. 2º da Lei n. 9.784/993, 

3 Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
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que rege o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

O Estado-Administração tem sua atuação vinculada inicialmente ao princípio da legalidade, 
como fundamento de todo o arcabouço normativo, em especial no que tange ao processo administrativo, cuja 
atividade estatal como um todo, deve por ele se conduzir.

O princípio da legalidade tem seu pressuposto determinante no fato de que na administração 
particular é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. Ao contrário, na Administração Pública só é permitido 
fazer o que a lei autoriza (CF, art. 37).

 Para Hely Lopes Meirelles4: “a legalidade, como princípio de administração, significa que o 
administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei, e às exigências 
do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se à 
responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso”. 

O INSS, como órgão gestor da previdência social, só poderá, dentro do processo administrativo 
previdenciário, conceder um benefício que esteja previsto na lei5, pois só é permitido ao agente público 
fazer aquilo que a lei autorizou de forma prévia e expressa, traduzindo-se no mais importante axioma 
da indisponibilidade do interesse público a ser observado pela Administração, uma vez que o processo 
administrativo deve pautar-se pela atuação da lei e do direito.

A Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/2015, norma de  âmbito interno da autarquia 
previdenciária, trata dos princípios com a denominação de preceitos, à semelhança dos princípios que 
regem o processo administrativo federal, preocupando-se com as garantias constitucionais, com ênfase 
ao contraditório e a ampla defesa, o direito de petição e ao devido processo legal, buscando na Carta 
Republicana um paradigma a ser aplicado na atuação administrativa, de forma que a condução dos 
processos previdenciários tenha como finalidade resguardar os direitos dos beneficiários, segurados e 
dependentes, cabendo ao administrador público os esclarecimentos necessários para o exercício dos seus 
direitos, tais como documentação indispensável ao requerimento administrativo e outras provas pertinentes 
ao reconhecimento do direito postulado.

A decisão proferida no âmbito do processo administrativo previdenciário deve zelar pela 
motivação de forma clara e explícita, sob pena de nulidade. Poderá consistir em declaração de concordância 
com fundamentos de anteriores decisões ou pareceres, assim como de informações ou de propostas, que, neste 
caso, serão parte integrante do ato.

Servem de supedâneo os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, e da isonomia, no que se 
refere ao dever de motivação do ato administrativo que deixe de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão 
apreciada pela autoridade competente, ou discorde de parecer, laudo ou relatório oficial anterior que lhe seja 
pertinente ao caso analisado.

Só se pode dar por efetivamente cumprida a tarefa institucional da autarquia previdenciária quan-
do o ato decisório estiver eivado de satisfatória fundamentação no processo administrativo, elencando a docu-
mentação e os elementos que ensejaram a decisão, seja para a concessão do benefício ou ao seu indeferimento.

4 MEIRELLES, Hely Lopes. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2010.
5 KEMMERICH, Clóvis Juarez. O processo administrativo na previdência. São Paulo: Atlas, 2012. p. 6.
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Em relação à publicidade dos atos praticados, a Administração deve tornar pública a respectiva 
atividade, sob pena de nulidade do processo, haja vista o manifesto interesse social no conhecimento da 
decisão administrativa. 

Segundo o estabelecido pela normativa previdenciária (IN 77/2015), a publicidade dos atos 
praticados no curso do processo administrativo é restrita aos interessados e seus representantes legais, 
resguardando-se o sigilo médico e os dados pessoais, exceto se destinado a instruir processo judicial ou 
administrativo.

3 AS FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO 

A relação jurídica processual desenvolvida no processo administrativo previdenciário foi 
consolidada em fases distintas, cada qual com suas especificidades, considerando-se como tal: a fase inicial 
ou de instauração; a fase de instrução; e a fase decisória, na qual se concede ou se indefere o pedido de 
benefício. Tais fases são desenvolvidas no âmbito do INSS e se encerram com o efetivo decisum.

Porém, ainda no âmbito do processo administrativo previdenciário, temos a fase recursal, 
desenvolvida no âmbito do Conselho de Recurso da Previdência Social. Embora o órgão em referência 
tenha sua estrutura formatada dentro do Ministério da Previdência Social, não se vincula às decisões do 
INSS, ao contrário, é o órgão de controle das decisões deste, com competência para reformá-las ou mantê-
las, a depender do caso. 

O protocolo do pedido de benefício deflagra a fase inicial do processo administrativo 
previdenciário, sendo de extrema relevância que se apresente ao INSS toda a documentação necessária, 
a fim de que o servidor possa analisar e concluir o requerimento de forma correta e adequada. Engana-se 
aquele que 

A apresentação incompleta da documentação com a precípua finalidade de comprovar o 
interesse de agir para eventual ingresso de ação judicial, tem trazido posição reversa, haja vista que recentes 
decisões são no sentido de extinção do processo sem julgamento do mérito, quando novos documentos são 
apresentados apenas na justiça.

Neste sentido, a nova redação do Art. 347, § 4º do Decreto 3.048/99, trazida pelo Decreto 
10.410/2020, determina a mudança da data da entrada do requerimento em caso de apresentação de novos 
documentos na fase recursal ou em revisão de benefício, senão vejamos:

§ 4º Nas hipóteses de requerimento de revisão de benefício em manutenção ou de recurso de decisão 
do INSS com apresentação de novos elementos extemporaneamente ao ato concessório, os efeitos 
financeiros serão fixados na data do pedido de revisão ou do recurso.  

O ideal é que sejam apresentadas, no momento do requerimento, todas as provas documentais 
para a devida demonstração do direito ao benefício que está sendo pleiteado, evitando-se transtornos e, por 
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óbvio, mais demora na conclusão do processo, embora já seja de conhecimento que o Decreto, como ato 
normativo que visa explicar o modo e a forma de execução da lei, não tem o condão de inovar, sob pena de 
decretação de ilegalidade.

No caso de pedido de aposentadoria especial, devem ser juntados desde o requerimento inicial, 
todos os formulários que comprovem a exposição a agentes nocivos ou mesmo a prova do exercício de 
atividade profissional (para períodos até a Lei 9.032, de 28/04/95) e, havendo necessidade de inspeção 
(Resolução INSS n. 485/15), de Justificação Administrativa ou de Perícia, é prudente que seja elucidado na 
petição destinada ao órgão administrativo para análise do direito postulado. 

Em seguida ao requerimento inicial, desenvolve-se a fase de instrução, com a possibilidade 
de dilação probatória, bem como a realização da oitiva de testemunhas e/ou juntada de documentos 
complementares.

Caso o INSS entenda que as provas apresentadas estejam deficitárias ou incompletas, 
poderá emitir uma Carta de Exigência, cujo prazo para cumprimento é de 30 dias, prorrogável por 
igual período.

Primeiramente, o servidor analisará aqueles períodos que poderão ser enquadrados por cate-
goria profissional, trazidas pelo código 2.0.0 do Decreto 53.831/64 e pelo Anexo II do Decreto 83.080/79 
para, em seguida, encaminhar o processo administrativo para avaliação técnica. Importante destacar que 
é de competência deste servidor conferir se os formulários de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP 
apresentados encontram-se formalmente preenchidos (dados administrativos, períodos de trabalho, assi-
natura, qualificação e identificação de quem assinou, carimbo da empresa etc.). Havendo divergência ou 
incompletude dos documentos, poderá fazer exigência para que sejam sanadas.

A perícia médica federal é a responsável pela análise técnica quanto ao conteúdo, dos formulários 
de exposição a agentes nocivos (DSS 8030, SB/40, DIRBEN 8030, aceitos se expedidos até 31/12/2003) 
ou PPP’s, cabendo-lhe justificar o motivo pelo qual os períodos foram ou não reconhecidos como especiais, 
neste último caso por não ficar demonstrada a nocividade e/ou a permanência.

Encerrada a análise pericial, cujo parecer deverá estar anexado ao processo administrativo, o 
servidor concluirá a análise do requerimento, concedendo ou indeferindo o pedido de benefício. O ato de 
conclusão da análise se perfaz na fase mais curta do processo administrativo, qual seja, a decisória.

Na lição de Elke Mendes Cunha, “Os atos administrativos deverão ser motivados quando 
deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas 
e relatórios oficiais, exatamente porque significa seguir na contramão do caminho inicialmente 
trilhado nestas peças e em reiteradas decisões: é mais fácil concordar do que discordar.  Neste caso 
(de discordar), além de derrubar um ponto de vista, tem que se comprovar o sustentado na indicação 
dos pressupostos de fato e dos fundamentos jurídicos, já que aqui também se trata de nova valoração 
do interesse público6.

Para Balera, somente mediante a satisfatória fundamentação do ato decisório, pela qual se 

6 CUNHA, Elke Mendes. O princípio da motivação e a Lei 9.784/1999. Ato administrativo e devido processo legal. Lúcia Valle 
Figueiredo (coord.). São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 51.



REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/SC

Revista ESA, Florianópolis, v. 1, n. 1, setembro, 2021173

conjugam os elementos de fato com os elementos de direito produzidos no procedimento administrativo, 
pode se dar por cumprida a tarefa institucional da entidade de previdência social.”7

Quando a decisão administrativa se apresentar desfavorável ao beneficiário, inicia-se o 
contencioso administrativo com a interposição do recurso ordinário para a Junta de Recursos da Previdência 
Social, no prazo legal de trinta dias, contado continuamente da data da ciência da decisão. 

4 OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E SUA DINÂMICA

Como forma de positivação da Instrução Normativa INSS n. 102, de 14/08/2019, o Decreto 
10.410/2020 acrescentou novas disposições ao Art. 176 do Decreto 3.048/99, em especial o parágrafo 3º, 
para não permitir a interposição de recurso ao Conselho de Recursos da Previdência Social quando a decisão 
administrativa do INSS determinar o arquivamento do requerimento sem análise de mérito decorrente da 
não apresentação de documentação indispensável ao exame do requerimento, senão vejamos:

Art. 176. A apresentação de documentação incompleta não constitui, por si só, motivo para recusa 
do requerimento de benefício ou serviço, ainda que seja possível identificar previamente que o 
segurado não faça jus ao benefício ou serviço pretendido.  

§ 2º Encerrado o prazo para cumprimento da exigência sem que os documentos solicitados tenham 
sido apresentados pelo requerente, o INSS:

II - decidirá pelo arquivamento do processo sem análise de mérito do requerimento, caso não haja 
elementos suficientes ao reconhecimento do direito nos termos do disposto no art. 40 da Lei nº 
9.784, de 29 de janeiro de 1999.

§ 3º Não caberá recurso ao CRPS da decisão que determine o arquivamento do requerimento sem 
análise de mérito decorrente da não apresentação de documentação indispensável ao exame do 
requerimento.  

Conquanto essa disposição do regulamento contrarie o inciso I do art. 126 da Lei n. 8.213/91, haja 
vista não haver a exclusão das decisões administrativas sem a análise de mérito nos processos de interesse 
dos beneficiários, é exatamente por conta da falta de decisão de mérito que o recurso administrativo não é 
permitido, razão pela qual não se pode sustentar a ilegalidade do ato normativo, uma vez que amparado na 
Lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Se o beneficiário entender que não havia outros documentos ou informações suficientes além 
do que já fora apresentado, deverá manifestar-se no sentido de ter proferida a decisão administrativa com 
análise de mérito do requerimento apresentado, pois havendo o indeferimento poderá interpor recurso junto 
ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

O INSS deverá proceder a regular instrução do recurso, com a apresentação das contrarrazões 

7 BALERA, Wagner. Processo Administrativo Previdenciário: benefícios. São Paulo: LTr, 1999, p. 148.
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no mesmo prazo legal de trinta dias, previsto para o recorrente, remetendo-o ao órgão competente. Em se 
tratando de Recurso Ordinário, os motivos do indeferimento do pedido são considerados como contrarrazões 
do INSS.

A admissibilidade ou não do recurso interposto é prerrogativa do Conselho de Recursos da 
Previdência Social, não podendo ser recusado pela autarquia previdenciária e nem tampouco sustado o seu 
andamento por iniciativa do INSS. Entretanto, a autarquia poderá rever de ofício a sua decisão, mesmo que 
o recurso não tenha sido conhecido pela sua intempestividade.

A questão da intempestividade do recurso, para fins de avalição e, se for o caso, de relevar, 
encontra respaldo nas competências do Conselheiro relator, seja das Câmaras de Julgamento ou das Juntas 
de Recursos, conforme se verifica no tratamento do Regimento Interno do Conselho de Recursos da 
Previdência Social8.

O recurso interposto pelo beneficiário, em face de decisão proferida pelo INSS, denomina-
se Recurso Ordinário e será dirigido às Juntas de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência 
Social. Dos acórdãos proferidos pelas Juntas de Recursos caberá Recurso Especial, dirigido às Câmaras de 
Julgamento, exceto em matéria de alçada definida no Regimento Interno, hipótese em que a decisão será 
de única instância.

Art. 30 ...

§ 2º Constituem alçada exclusiva das Juntas de Recursos, não comportando recurso às Câmaras de 
Julgamento, as seguintes decisões:

I - fundamentada exclusivamente em matéria médica, relativa aos benefícios de auxílio-doença; 
(Retificação publicada no DOU nº 96, de 22/5/2017, Seção 1 pag. 57)

II - proferida sobre reajustamento de benefício em manutenção, em consonância com os índices 
estabelecidos em lei, exceto quando a diferença na Renda Mensal Atual - RMA decorrer de alteração 
da Renda Mensal Inicial - RMI. 

Assim, não caberá recurso às Câmaras de Julgamento, por se tratar de alçada exclusiva das 
Juntas de Recursos da Previdência Social, as decisões fundamentadas exclusivamente em matéria médica, 
relativa aos benefícios de auxílio-doença (atualmente denominado Auxílio por Incapacidade Temporária) e 
as proferidas sobre reajustamento de benefício em manutenção, em consonância com os índices estabelecidos 
em lei, exceto quando a diferença na Renda Mensal Atual - RMA decorrer de alteração da Renda Mensal 
Inicial - RMI.

O Recurso Ordinário será apreciado caso o INSS, após a análise das razões recursais, não se 
convença de que assiste razão ao recorrente e, portanto, não se retrate da decisão indeferitória ou revisional. 

Os recursos que tenham como parte beneficiários com idade igual ou superior a sessenta anos e 

8 Art. 16. Ao Conselheiro relator das Câmaras e Juntas incumbe:
II - propor à composição julgadora relevar a intempestividade de recursos, no corpo do próprio voto, quando fundamentadamente 
entender que, no mérito, restou demonstrada de forma inequívoca a liquidez e a certeza do direito da parte;
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quando relativos às prestações de auxílio por incapacidade temporária, de aposentadoria por incapacidade 
permanente, e do benefício assistencial de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742/1993 , terão a análise e solução 
priorizadas pelas Juntas de Recursos e pelas Câmaras de Julgamento.

As Câmaras de Julgamento só serão provocadas quando as decisões proferidas pelas Juntas de 
Recursos forem desfavoráveis, exceto no caso de decisões colegiadas.

O INSS também poderá recorrer das decisões das Juntas de Recursos da Previdência Social, 
mas o fará quando houver violação de disposição de lei, de decreto ou de portaria ministerial, ou quando 
divergirem de Súmula ou de Parecer do Advogado Geral da União, bem como divergirem de pareceres da 
Consultoria Jurídica do Ministério da Economia. Da mesma forma, se houver divergência de enunciados 
editados pelo Conselho Pleno do CRPS e por conterem vício insanável. 

O prazo para o INSS interpor recursos terá início a partir da data do recebimento do processo 
na unidade que tiver atribuição para a prática do ato, podendo ser representado pela Procuradoria Federal 
Especializada junto ao INSS nas sessões das Câmaras de Julgamento, das Juntas de Recursos e do Conselho 
Pleno do CRPS.

A interposição tempestiva do Recurso Especial suspende os efeitos da decisão de primeira 
instância e devolve à instância superior o conhecimento integral da causa.9

No caso de Recurso Especial, os autos serão encaminhados para julgamento quando, expirado 
o prazo para a apresentação das contrarrazões recursais pelo INSS, este não a apresentar.

5 O CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

O Conselho de Recurso da Previdência Social – CRPS, é um órgão autônomo em relação INSS, 
integrante do Ministério da Previdência Social, cuja principal função é o controle jurisdicional das decisões 
do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS nos processos de interesse dos beneficiários do Regime Geral 
de Previdência Social e nos relacionados aos benefícios assistenciais de prestação continuada previstos no 
art. 20 da Lei nº 8.742/93.

Tem como escopo essencial a defesa dos interesses dos segurados e dependentes, cujo direito 
não foi reconhecido pela autarquia previdenciária, atuando precipuamente como revisor/reformador das 
decisões do INSS.

A Lei n. 13.876/2019 trouxe nova redação ao artigo 126 da Lei n. 8213/91, definindo e ampliando 
a competência do Conselho de Recursos da Previdência Social, in albis:

Art. 126. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, entre outras demandas, 
na forma do regulamento: 

I - recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários;

9 Art. 3º do Regimento Interno do CRPS.
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II - contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do Fator Acidentário 
de Prevenção aos estabelecimentos das empresas;

III - recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado 
especial de que tratam os arts. 38-A e 38-B, ou demais informações relacionadas ao CNIS de que 
trata o art. 29-A desta Lei.

IV - recursos de processos relacionados à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 
5 de maio de 1999, e à supervisão e à fiscalização dos regimes próprios de previdência social de 
que trata a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

Após o advento da Lei n. 11.457/2007, os processos referentes à arrecadação, fiscalização e 
cobrança das contribuições previdenciárias passaram a ser de competência da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, cuja atribuição recursal é do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, órgão 
pertencente ao atual Ministério da Economia. Entretanto, a Lei n. 13.876/2019 atribuiu a competência ao 
Conselho de Recursos da Previdência Social para julgar as contestações e recursos relativos à atribuição do 
Fator Acidentário de Prevenção aos estabelecimentos das empresas.

A composição do Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, é formada pelo 
colegiado tripartite com participantes do Governo, dos Trabalhadores e das Empresas, com capilaridade em 
todo o território nacional, através de 29 Juntas de Recursos, situadas nos estados da federação, para fins de 
julgar os Recursos Ordinários interpostos contra as decisões do INSS; 4 Câmaras de Julgamento, sediadas 
em Brasília-DF, para julgar os Recursos Especiais interpostos contra as decisões proferidas pelas Juntas de 
Recursos e do Conselho Pleno, com competência para uniformizar, em tese, a jurisprudência administrativa 
previdenciária e assistencial, mediante emissão de Enunciados, bem como uniformizar, no caso concreto, as 
divergências jurisprudenciais entre as Juntas de Recursos nas matérias de sua alçada ou, entre as Câmaras 
de Julgamento, em sede de Recurso Especial e, também, para decidir, no caso concreto, as Reclamações ao 
Conselho Pleno, mediante a emissão de Resolução.

O Regimento Interno do Conselho de Recursos foi aprovado pela Portaria MDSA n. 116, 
de 20.03.201710. Todavia, não está totalmente alinhado à Lei n. 13.846/2019 e ao Decreto 10.410/2020, 
publicados posteriormente à mencionada portaria.

O Conselho de Recursos da Previdência Social é presidido por um representante do governo 
com notório conhecimento da legislação previdenciária e assistencial, nomeado pelo Ministro da Economia. 

Por razões de eficiência e celeridade, o Presidente do CRPS poderá determinar o funcionamento 
de composições de julgamento adjuntas em localidades situadas fora do território da sede da Junta de 
Recursos ou Câmara de Julgamento.11

O Conselho Pleno será composto pelo Presidente do Conselho de Recursos da Previdência 
Social e pelos Presidentes e Conselheiros Titulares das Câmaras de Julgamento.

O Conselho Pleno do Conselho de Recursos da Previdência Social tem como competência 

10 O Regimento Interno vigente ainda é o da Portaria MDSA n. 116/17, publicado quando ainda era Conselho de Recursos do 
Seguro Social – CRSS e subordinado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. 
11 Art. 20, § 2º do Regimento Interno do CRPS.
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uniformizar, em tese, a jurisprudência previdenciária mediante emissão de Enunciados da Súmula, com 
aprovação da maioria absoluta dos membros do Conselho Pleno e vincula, quanto à interpretação do direito, 
todos os Conselheiros do Conselho de Recursos da Previdência Social.

A uniformização em tese poderá ser provocada pelo Presidente do CRPS, pela Coordenação 
de Gestão Técnica, pela Divisão de Assuntos Jurídicos, pelos Presidentes das Câmaras de Julgamento ou, 
exclusivamente em matéria de alçada, por solicitação de Presidente de Juntas de Recursos, ou pela Diretoria 
de Benefícios do INSS, mediante a prévia apresentação de estudo fundamentado sobre a matéria a ser 
uniformizada, no qual deverá ser demonstrada a existência de relevante divergência jurisprudencial ou de 
jurisprudência convergente reiterada.12

6 A APLICABILIDADE DOS ENUNCIADOS DO CRPS SOBRE A APOSENTADORIA 
ESPECIAL

Em novembro de 2019, o Conselho de Recursos da Previdência Social editou alguns Enunciados 
voltados ao benefício de Aposentadoria Especial, e que, embora recentes, aguardam atualizações, conforme 
discutido na última sessão do Conselho Pleno nos dias 29 e 30/04/2021. 

Muitas vezes, o Conselho de Recursos da Previdência Social adota um posicionamento vanguardista, 
se adequando ao posicionamento judicial e, não raras vezes, se antecipando no reconhecimento do direito 
postulado, como é o caso de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, invertendo o ônus da prova e 
concedendo o benefício, evitando a procrastinação no cumprimento de diligências por parte do INSS.

Especificamente no caso do requerimento de Aposentadoria Especial, a fase instrutória guarda 
especial relevância, muitas vezes em razão da dificuldade de se comprovar adequadamente a exposição aos 
agentes nocivos, e isso se dá por conta do preenchimento errôneo do formulário de PPP – Perfil Profissiográfico 
Previdenciário, motivo maior do não enquadramento da atividade especial na via administrativa.

Diferente do que acontece na instrução probatória em processo judicial, a empresa poderá 
ser intimada pela autarquia previdenciária para eventual perícia ou inspeção, onde se possa constatar a 
exposição aos agentes nocivos. 

Contudo, no âmbito do Poder Judiciário, dificilmente a empresa será chamada a apresentar um 
laudo técnico, cabendo ao segurado, diuturnamente, tendo que demandar em ação autônoma, ou de exibição 
de documentos, ou mesmo na Justiça do Trabalho para retificação do formulário. 

O próprio INSS, durante a  fase instrutória do processo administrativo previdenciário, poderá 
solicitar da empresa que faça as devidas retificações e/ou complementações nos referidos formulários, o 
que se mostra bem mais vantajosa a perquirição da via administrativa na instrução processual.

Para um melhor desenvolvimento do processo de reconhecimento do direito e consequente 
concessão do benefício almejado, a atuação de profissional especializado junto à autarquia por certo permitirá 
uma melhor avaliação da documentação apresentada, haja vista a hipossuficiência informacional do próprio 

12 § 1º do Art. 61 do Regimento Interno do CRPS.
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segurado. Nesse viés de preenchimento do formulário comprobatório da atividade exercida em condições 
especiais (PPP), a demonstração cabal de que já houve impugnação do documento apresentado, porque não 
condiz com a realidade dos fatos e, ainda assim, a empresa não o alterou, o pedido de intimação da empresa 
para que apresente o laudo técnico ou faça as devidas modificações no formulário, irá sedimentar o caminho 
para o sucesso da pretensão.

À título de esclarecimento do estudo desses Enunciados relacionados ao benefício de 
Aposentadoria Especial, em especial à comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos, apontaremos 
os mais relevantes.

ENUNCIADO 11. SOBRE PPP E LTCAT: 

“O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) é documento hábil à comprovação da efetiva 
exposição do segurado a todos os agentes nocivos, sendo dispensável o Laudo Técnico de Condições 
Ambientais de Trabalho (LTCAT) para requerimentos feitos a partir de 1º/1/2004, inclusive 
abrangendo períodos anteriores a esta data. 

I - Poderá ser solicitado o LTCAT em caso de dúvidas ou divergências em relação às informações 
contidas no PPP ou no processo administrativo. 

II - O LTCAT ou as demonstrações ambientais substitutas extemporâneos que informem quaisquer 
alterações no meio ambiente do trabalho ao longo do tempo são aptos a comprovar o exercício de 
atividade especial, desde que a empresa informe expressamente que, ainda assim, havia efetiva 
exposição ao agente nocivo. 

III - Não se exigirá o LTCAT para períodos de atividades anteriores 14/10/96, data da publicação da 
Medida Provisória n.º 1.523/96, facultando-se ao segurado a comprovação da efetiva exposição a 
agentes nocivos por qualquer meio de prova em direito admitido, exceto em relação a ruído. 

Fundamentação: Antigo Enunciado nº 20 do CRPS; STJ em Pedido de Uniformização de Jurisprudência 
(PET 10.262 - RS); AgRg no REsp 1417312/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 21/05/2015; STJ, Resp 1.436.794 - SC (2013⁄0406240-1), Relator(a): Min. 
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2105; Artigo 18, inciso 
I, alínea “d” e art. 57 da Lei 8.213/91; Art. 68, § 8º do Decreto 3.048/99; PARECER CONJUR/MPS 
Nº 616/10. Questão 13; Resolução Conselho Pleno Nº 23/2017, 41/2017, 50/2017.; Memorando-
Circular Conjunto no 50 /DIRBEN/DIRSAT/PFE/INSS, de 9/9/16 referente à Ação Civil Pública nº 
0802331-13.2016.4.05.8300 (21ª Vara Federal em Recife/PE); Súmulas 62 e 68 da TNU.”

Para a comprovação de exposição a agentes nocivos era necessária a apresentação de formulários 
(SB-40, DISES-BE 5235, DSS-8030 e DIRBEN 8030), que são aceitos se emitidos até 31 de 
dezembro de 2003.

A partir de 1º de janeiro de 2004, o legislador passou a exigir o formulário denominado Perfil 
Profissiográfico Previdenciário - PPP, documento regulamentado pela Instrução Normativa n. 
99/2003 e que deverá ser desenvolvido com base nas informações constantes no Laudo Técnico de 
Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, assinado por engenheiro de segurança ou médico do 
trabalho.

Todavia, é importante ponderar que para a comprovação do agente ruído sempre foi imprescindível 
a apresentação do laudo técnico.

Para garantir o princípio da verdade material, o INSS poderá utilizar-se de todos os meios de provas 
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lícitas com o fim de reunir informações verdadeiras dos fatos, alcançando a legalidade objetiva e 
amparando o trabalhador na busca do reconhecimento do seu direito ao benefício de aposentadoria 
antecipada.

Além de demonstrar a existência dos requisitos para garantia do seu direito, cabe ao segurado 
comprovar que realizou trabalho permanente, não ocasional e nem intermitente, exposto aos agentes 
químicos, físicos e biológicos que prejudiquem sua saúde ou integridade física, durante o período 
mínimo exigido em lei.

O posicionamento do CRPS quanto à data da exigência do laudo técnico é que ele passou a ser 
exigido a partir da Medida Provisória 1523, de 13/10/96, regulamentada pelo Decreto 2.172, de 
05/03/97 e convertida na Lei n. 9.528/97 

Posicionamento diverso é o do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1031, do qual entendeu 
ser a partir de 05/03/97, data da publicação do Decreto 2.172/97, a data pelo qual o LTCAT ou outro 
elemento similar é exigido para qualquer agente nocivo.

A extemporaneidade é relevada pelo CRPS, desde que haja declaração de extemporaneidade do 
empregador, o que se mostra divergente do posicionamento jurisprudencial do STJ , do qual entende 
que a desídia do empregador não pode responsabilizar o segurado e que a extemporaneidade não 
obsta o reconhecimento do trabalho especial. 

ENUNCIADO 12. SOBRE OS EPI’S: 

“O fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI) não descaracteriza a atividade 
exercida em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, devendo ser 
considerado todo o ambiente de trabalho. 

I - Se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não há direito à aposentadoria especial. 

II - A utilização de Equipamentos de Proteção Coletiva-EPC e/ou EPI não elide a exposição 
aos agentes reconhecidamente cancerígenos, a ruído acima dos limites de tolerância, ainda que 
considerados eficazes; 

III - A eficácia do EPI não obsta o reconhecimento de atividade especial exercida antes de 3/12/1998, 
data de início da vigência da MP 1.729/98, convertida na Lei n. 9.732/98, para qualquer agente 
nocivo. 

Fundamentação: Antigo Enunciado nº 21 do CRPS; Decisão do STF no ARE 664.335, com 
repercussão geral. Súmula 87 da TNU.”

Conquanto o PPP possa ser considerado prova plena hábil para comprovação de atividade 
especial, a informação de Equipamento Proteção Individual como eficaz o torna indiscutível na via 
administrativa. 

Enquanto a justiça sobrestava todos os processos que discutiam sobre EPI’s por causa do Tema 555 
do Supremo Tribunal Federal (ARE 664.335), o CRPS já trazia no seu Enunciado 21 que o uso de 
EPI’s não excluía o direito do segurado ao cômputo do tempo como especial por exposição aos 
agentes nocivos, devendo ser levado em conta todo ambiente laboral. 

Atualmente no Enunciado 12, o posicionamento do CRPS quanto aos EPI’s se adequou à tese fixada 
pelo STF, ao extrair a ratio decidendi, no qual definiu que, somente se comprovada a eficácia do EPI, 
não haverá o direito ao reconhecimento do tempo especial. 
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Importante destacar que, no âmbito administrativo, a discussão de EPI’s dificilmente impediu o 
reconhecimento do tempo especial e atualmente, pela afetação de mais um Tema como repetitivo 
(Tema 1090), pelo STJ, mais do que nunca o caminho do processo administrativo recursal se mostra 
mais adequado e ideal para o alcance do direito do segurado.

ENUNCIADO 13. SOBRE RUÍDO E TÉCNICA UTILIZADA

“Atendidas as demais condições legais, considera-se especial, no âmbito do RGPS, a atividade 
exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis até 05/03/97, superior a 90 decibéis desta 
data até 18/11/2003, e superior a 85 decibéis a partir de então. 

I - Os níveis de ruído devem ser medidos, observado o disposto na Norma Regulamentadora nº 15 
(NR-15), anexos 1 e 2, com aparelho medidor de nível de pressão sonora, operando nos circuitos de 
compensação - dB (A) para ruído contínuo ou intermitente ou dB (C) para ruído de impacto. 

II - Até 31 de dezembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a 
utilização das metodologias contidas na NR-15, devendo ser aceitos ou o nível de pressão sonora 
pontual ou a média de ruído, podendo ser informado decibelímetro, dosímetro ou medição pontual 
no campo “Técnica Utilizada” do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP). III - A partir de 1º 
de janeiro de 2004, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das 
metodologias contidas na Norma de Higiene Ocupacional 01 (NHO-01) da FUNDACENTRO ou na 
NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição 
pontual, devendo constar do PPP a técnica utilizada e a respectiva norma. 

IV - Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia ou técnica utilizadas 
para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova da 
especialidade, devendo ser apresentado o respectivo Laudo Técnico de Condições Ambientais do 
Trabalho (LTCAT) ou solicitada inspeção no ambiente de trabalho, para fins de verificar a técnica 
utilizada na medição, bem como a respectiva norma. 

Fundamentação: Súmula 29 da AGU; TEMA 174 da TNU; Art. 338, §§ 2º e 3º c/c art. 68, § 7º do 
Decreto 3.048/99.”

Antes mesmo da Turma Nacional de Uniformização afetar o Tema 174 para discutir a questão 
relacionada à técnica utilizada a ser informada no PPP para períodos posteriores a 01/01/2004, o 
CRPS já tinha publicado a Resolução MDSA n. 26/2018, na qual definia que poderia ser aceita a 
técnica da NR-15 ou da NHO-01 no campo 15.5 do PPP.

Esta questão foi objeto de outras duas Resoluções (72 e 73) e que foram mencionadas pela TNU para 
fundamentar o acordão que fixou a tese do tema mencionado.

Se em ambas as técnicas se utiliza a dosimetria, calculada conforme o tempo de exposição e os 
limites de tolerância, não tem qualquer sentido deixar de reconhecer especial o período que traz no 
seu PPP a metodologia da NR-15 ou da NHO-01.

Apesar de solucionada essa questão, a nova onda de indeferimentos pelo INSS tem ocorrido por não 
constar expressamente o NEN – Nível de Exposição Normalizado no PPP.

Esta exigência vai além do que estabelece a legislação previdenciária e a lógica da metodologia de 
medição do ruído, pois quando a jornada de trabalho já é de 8 horas, é dispensada pela própria norma 
o cálculo do NEN. Ou ainda vale dizer, que ambas as normas (NR015 ou NHO) trazem o cálculo do 
NEN. Logo, se a empresa utilizou de uma destas normas para calcular a média dose do ruído, por 
óbvio que o cálculo do NEN foi realizado. 
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Para períodos anteriores a 31/12/2003, o CRPS muito bem definiu que a técnica deve ser a da NR-
15, aceitando as informações de pressão sonora pontual ou a média de ruído, podendo ser informado 
decibelímetro, dosímetro ou medição pontual.

ENUNCIADO 14. SOBRE CATEGORIA PROFISSIONAL

 

“A atividade especial efetivamente desempenhada pelo segurado, permite o enquadramento por 
categoria profissional até 28/04/1995 nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79, ainda que 
divergente do registro em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Ficha ou Livro de 
Registro de Empregados, desde que comprovado o exercício nas mesmas condições de insalubridade, 
periculosidade ou penosidade. 

I - É dispensável a apresentação de PPP ou outro formulário para enquadramento de atividade 
especial por categoria profissional, desde que a profissão ou atividade comprovadamente exercida 
pelo segurado conste nos anexos dos Decretos nº 53.831/64 e 83.080/79. 

II - O enquadramento do guarda, vigia ou vigilante no código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/64 
independe do uso, porte ou posse de arma de fogo. 

Fundamentação: Antigo Enunciado 32 do CRPS; É muito comum a nomenclatura de 
determinada função ser diferente em diversas empresas, mas que os profissionais exercem 
a mesma atividade constante nos decretos 53.831/64 e 8.080/79; Resoluções do Conselho 
Pleno Nº 4/2016, 5/2016, 14/2017, 24/2017, 25/2017, 20/2018; Arts. 16 e 19 da Lei 7.102/83; 
Súmula 82 da TNU.”

A Lei n. 9.032/95 transferiu ao segurado o ônus da prova da exposição a agentes nocivos, uma 
vez que até esse advento legal, era possível o reconhecimento de tempo de trabalho exercido sob 
condições especiais baseado na categoria profissional, sendo necessário comprovar o exercício 
da atividade constante nos Decretos 53.831/64 e 83.080/79, exibindo-se a Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) contendo expressamente a função ou cargo. Era, portanto, prova idônea 
e suficiente para a comprovação da atividade especial, haja vista a presunção de nocividade das 
atividades normativamente elencadas.

O Enunciado 14 é irretocável em todos os seus preceitos, a começar pela dispensa da apresentação 
de PPP para enquadramento por categoria, indo além do que estabelece a IN 77/15, da qual exige o 
PPP se não ficar comprovada a extinção da empresa (Art. 267).

Convém destacar também a inexigência de porte, uso ou posse de arma de fogo para guarda/vigia 
ou vigilante, cuja decisão é extremamente inteligente, pois confere lógica ao conceito de presunção 
legal de nocividade. Ora, se havia essa presunção juris et de jure de nocividade para períodos até 
a Lei n. 9.032/95, não tem qualquer coerência exigir arma de fogo, considerando ser presumida a 
periculosidade da atividade desses profissionais, independentemente da arma de fogo. A decisão 
está em consonância com as Instrução Normativas anteriores à IN 77/15, das quais nunca exigiram 
arma de fogo para guarda/ vigilante/vigia, surpreendendo o enorme equívoco trazido pela instrução 
em comento.  

Não obstante a decisão recursal sedimentada, a TNU afetou como Representativo de 
Controvérsia, através do Tema 282, para saber se para o vigilante é necessária arma de fogo 
para período anterior à Lei 9.032/95, causando transtorno ainda maior aos processos judiciais 
que discutem esse tema.
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ENUNCIADO 15: TEMPO ESPECIAL NA AGROPECUÁRIA

“Para os efeitos de reconhecimento de tempo especial, o enquadramento do tempo de atividade 
do trabalhador rural, segurado empregado, sob o código 2.2.1 do Quadro anexo ao Decreto nº 
53.831/64, é possível quando o regime de vinculação for o da Previdência Social Urbana, e não o da 
Previdência Rural (PRORURAL), para os períodos anteriores à unificação de ambos os regimes pela 
Lei nº 8.213/91, e aplica-se ao tempo de atividade rural exercido até 28/04/95, independentemente 
de ter sido prestado exclusivamente na lavoura ou na pecuária. 

I - Até a edição da Lei nº 8.213, de 24/07/91, é possível o enquadramento como especial do labor 
prestado na agricultura (cód. 2.2.1 do Decreto nº 53.831/64) desde que o trabalhador estivesse 
vinculado ao setor rural da agroindústria e a respectiva empresa necessariamente inscrita no extinto 
Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários - IAPI. 

II - Após a Lei nº 8.213/91 e até a Lei 9.032/95, admite-se o reconhecimento como especial o 
trabalho exercido pelo empregado rural na agropecuária, agricultura ou pecuária. 

Fundamentação: Antigo Enunciado 33 do CRPS; Resoluções do Conselho Pleno nº 34/2017, 
10/2017, 16/2016, 6/2014, 16/2014, 34/2015;

O Enunciado 15, que reconhece como especial as atividades de agropecuária, compreendendo-
as também aquelas na agricultura ou pecuária, até a Lei 9.032/95, se apresenta como tema que tem decisão 
bastante vanguardista em relação às decisões judiciais, até porque as recentes decisões jurisprudenciais têm 
confundido os conceitos, aceitando como especial apenas quando constar o trabalho na Agropecuária, não 
reconhecendo aquelas exercidas na agricultura ou na pecuária, apenas. 

Cabe destacar que este caso não se aplica aos segurados especiais, mas sim aos empregados 
rurais, vinculados à Previdência Social Urbana e não àqueles vinculados anteriormente ao Prorural.

O Enunciado poderá ser revogado ou ter sua redação alterada, por maioria simples, mediante 
provocação das mesmas autoridades com competência para provocar a uniformização, sempre precedido 
de estudo fundamentado, nos casos em que esteja desatualizado em relação à legislação previdenciária ou 
quando houver equívoca interpretação da norma ou ainda quando sobrevier parecer normativo ministerial, 
aprovado pelo Ministro de Estado, que lhe prejudique ou retire a validade ou eficácia.

7 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA APOSENTADORIA ESPECIAL 

A Lei 3.807/60, denominada Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS, instituiu a aposentadoria 
especial ao segurado que tivesse trabalhado por 15, 20 ou 25 anos, sujeito a condições insalubres, penosas 
ou periculosas, conforme a atividade profissional.

A Carta Constitucional de 1988 elevou o benefício ao status constitucional, definindo no 
seu Art. 202 da redação original, que deveria haver a concessão de aposentadoria com tempo menor em 
relação à aposentadoria comum, aos segurados sujeitos a condições especiais, prejudiciais à saúde ou à 
integridade física.
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Posteriormente, a Lei 8.213/91, ao regulamentar o texto constitucional, trouxe nos artigos 57 
e 58, as regras a serem aplicadas à aposentadoria especial, conferindo a estes segurados benefício integral, 
sem qualquer redutor, quando cumprido o tempo mínimo de exposição.

Porém, a partir da Lei 9.032/95 as regras sobre o benefício de aposentadoria especial começaram 
a ser restringidas, sendo a novel legislação a responsável pela extinção do enquadramento presumido 
das categorias profissionais, transferindo-se o ônus da prova ao segurado, bem como pela exigência de 
exposição permanente, não ocasional e nem intermitente, além de vedar a conversão do tempo comum em 
tempo especial.

Outras leis publicadas posteriormente também trouxeram alterações importantes, tais como: 
a Lei 9.528/97 (originada pela MP 1523/96), que passou a exigir LTCAT (Laudo Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho) para todos os agentes nocivos e informações sobre EPC (Equipamento de 
Proteção Coletiva); e a Lei 9.732/98, trazendo exigência de informações sobre EPI’s (Equipamentos de 
Proteção Individual), complementação de contribuição ao SAT e conexão das normas previdenciárias 
com as regras trabalhistas.

A reforma previdenciária trazida pela EC 20/98, foi autorizado, no Art. 201, § 1º da Constituição 
Federal, critério diferenciado de aposentadoria aos segurados sujeitos a condições especiais, prejudiciais à 
saúde ou à integridade física.

Atualmente, o benefício está previsto no inciso II do § 1º do art. 201 da Constituição Federal de 
1988, na redação da Emenda Constitucional n. 103/2019: 

CF, Art. 201 ...

É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, 
nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição 
distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I – (...)

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos 
prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional 
ou ocupação.

Trata-se, portanto, de uma proteção social ao trabalhador que exerce atividade com efetiva 
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, de 
forma permanente, não ocasional nem intermitente, vedada a caracterização por categoria profissional ou 
ocupação, durante, no mínimo, quinze, vinte ou vinte e cinco anos13.

O benefício da aposentadoria antecipada visa garantir ao segurado um ressarcimento em razão 
do desgaste14 ocasionado pelo trabalho em condições especiais que prejudicam a saúde.

13 Vide Regra Transitória, prevista no Art. 19, § 1º da EC 103/19.
14 RIBEIRO, Maria Helena Carreira Alvim. Aposentadoria Especial, Curitiba: Juruá, 8. Ed., p. 25.
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Dessa forma, a redução do tempo necessário para o jubilamento se justifica em razão do desgaste 
que a exposição à nocividade causa, motivo pelo qual a minoração do lapso temporal é necessária e justa.

Antes da grande reforma previdenciária, o objeto da proteção era evitar o adoecimento ou 
proteger a integridade física do trabalhador. Bastava a mera exposição ao risco, independentemente do 
atingimento da incapacidade laboral, daí a aposentadoria especial ser uma das espécies da aposentadoria 
por tempo de serviço.15

Após a EC n. 103/2019, o novo conceito do benefício o aproxima da aposentadoria programada 
ou por Idade, o que o torna reparador e não mais preventivo, com presunção de incapacidade laboral:

O fato gerador do benefício, com as novas regras, é a efetiva exposição a agentes nocivos, com 
a idade mínima de 55, 58 e 60 anos, para cada modalidade (15,20 ou 25 anos), respectivamente. 
(...) Diante da presunção de incapacidade laboral com a fixação da idade mínima, pode-
se concluir que, após a EC 103/19, o benefício passa a ter natureza jurídica de prestação 
previdenciária reparadora16.

 

Para ajustar as disposições da Emenda Constitucional n. 103/2019, o Decreto n. 10.410/2020 
alterou o texto do artigo 64 do Decreto n. 3.048/99, inserindo o requisito da idade na concessão do benefício.

Art. 64.  A aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida 
ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este último somente quando 
cooperado filiado a cooperativa de trabalho ou de produção, que comprove o exercício de atividades 
com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação 
desses agentes, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, vedada a caracterização por 
categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, quinze, vinte ou vinte e cinco anos, e que 
cumprir os seguintes requisitos:  (Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020).

I - cinquenta e cinco anos de idade, quando se tratar de atividade especial de quinze anos de 
contribuição;      

II - cinquenta e oito anos de idade, quando se tratar de atividade especial de vinte anos de contribuição; 
ou    

III - sessenta anos de idade, quando se tratar de atividade especial de vinte e cinco anos de 
contribuição.

Não é necessário que tenha havido o prejuízo real da saúde, pois a sujeição dele ao agente nocivo 
é o que determina o direito ao benefício, além da idade mínima. A possibilidade de advir a incapacidade 
laboral por estar exposto aos agentes nocivos é o que enseja o direito ao benefício.17

15 HORVATH JR., Miguel. Direito Previdenciário. Rideel, 2020, p. 377
16 LADENTHIN. Adriane Bramante de Castro. Aposentadoria Especial no Brasil. Evolução. Regime Jurídico. 
Reforma. Curitiba: Alteridade. 2021. p. 207.
17 LADENTHIN, Adriane Bramante de Castro. Aposentadoria Especial – Teoria e Prática. Curitiba: Juruá 5ª. 
Ed., p. 33.



REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DA OAB/SC

Revista ESA, Florianópolis, v. 1, n. 1, setembro, 2021185

8 A COMPLEXIDADE DA PROVA DO TEMPO ESPECIAL

São as condições ambientais de trabalho que deverão levar em conta a classificação dos agentes 
nocivos e os limites de tolerância estabelecidos pela Portaria n. 3.214/78, bem como a metodologia e os 
procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina 
do Trabalho – FUNDACENTRO.

No requerimento administrativo da Aposentadoria Especial, a prova material fundamental 
é a prova documental, não sendo admitida a prova unicamente testemunhal, ressalvados períodos 
enquadramentos por categoria, dos quais se admitem quaisquer meios de prova em direito admitidos 
(Enunciado n. 11, III do CRPS).

Para comprovação da atividade com exposição a agentes nocivos poderão ser utilizados o 
CNIS, a CTPS, a Carteira Profissional, a Carteira de Férias, Carteira Sanitária, a Caderneta de Matrícula, 
os formulários exigidos conforme períodos de atividades especiais, bem como o PPP, o Laudo Técnico de 
Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o 
Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção (PCMAT), o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO).

Cabe ao INSS a requisição de documentos que se encontrem em outro processo ou perante 
outros órgãos da Administração Pública, mediante informação do segurado nesse sentido, sendo vedada à 
autarquia que exija do segurado a apresentação dos citados documentos, sob pena de ofensa ao artigo 37 
da Lei 9.784/99.

A fim de sanar eventuais dúvidas quanto à veracidade ou contemporaneidade dos documentos 
apresentados, o INSS deve realizar as diligências cabíveis, tais como: a consulta aos bancos de dados 
colocados à sua disposição; a emissão de ofício a empresas ou órgãos; a Pesquisa Externa; e a Justificação 
Administrativa, sendo imprescindível, neste último caso, que haja início razoável de prova material.

As informações do CNIS em consonância com as informações constantes do formulário que 
indicam a profissiografia do segurado, e outras identificadas nos diversos bancos de dados, firmam a 
convicção do analista de que houve efetivamente o exercício de atividade com exposição aos agentes nocivos 
e que essas condições especiais são suficientes para o deferimento do benefício, com o reconhecimento da 
especialidade.

Em relação ao rigor e às diversas formas de interpretação do documento que culminam no 
indeferimento do pedido, no mais das vezes sem o supedâneo jurídico pacificado, tem-se que tais negativas 
levam o Conselho de Recursos da Previdência Social, através de seus Enunciados, ao entendimento 
justificado de adequação às alterações legislativas, quase sempre numa visão mais avançada que a do 
próprio Poder Judiciário, criando o efeito vinculante administrativo recursal e, como via de consequência, o 
reconhecimento e a efetividade da proteção social, especialmente no que tange às informações necessárias 
constantes do formulário do PPP. 
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9 AS VANTAGENS DA VIA ADMINISTRATIVA NO RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE 
ESPECIAL

Em face das infinitas controvérsias vertidas pela legislação previdenciária e que surgem em 
decorrência de cada caso concreto, tornou-se corriqueiro o indeferimento administrativo do pedido de 
benefício com reconhecimento de tempo especial. 

Em razão disso, faz surgir o interesse de agir do segurado na via judicial e a pretensão de buscar 
a tutela jurisdicional do Estado. Portanto, há necessidade e utilidade do processo, quando a pretensão do 
segurado encontra óbice na via administrativa, em face do indeferimento do pedido apresentado, ou, pela 
omissão no atendimento do pleito pela Autarquia Previdenciária.18

Garantido às partes o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, com os meios 
e recursos a elas inerentes, as demandas previdenciárias podem ser ventiladas na via administrativa. O 
litígio, porém, inicia-se quando a decisão administrativa se apresenta desfavorável, bem como nos casos 
em que o benefício pleiteado for concedido fora dos parâmetros legais, causando prejuízo ao beneficiário 
da previdência social.

Com a decisão final do Conselho de Recursos da Previdência Social no sentido de manter a 
decisão do INSS, esgota-se o fluxo processual administrativo, não restando ao segurado outra alternativa 
que não seja o ajuizamento da demanda judicial para a efetivação de seus direitos.

Noutro giro, a via judicial só se mostra como alternativa quando não há mais o que ser feito 
na via administrativa. O que não se aconselha, mormente as decisões administrativas em grau de recurso 
tenham se mostrado bem mais eficazes que a visão dos magistrados, é que se deixe de esgotar a via recursal 
no âmbito do Conselho de Recursos, ainda que se tenha que perquirir um longo caminho, por longos anos. 

Destaca-se na via administrativa uma vantagem inicial, que diz respeito ao local de apresentação 
do requerimento sem os rigorismos típicos do Poder Judiciário na fixação da competência, até porque o 
protocolo administrativo do recurso independe do local de domicílio do interessado.

No âmbito judicial, em ralção à gênese do conteúdo probatório, esgotada a instrução 
processual, não mais será permitida a juntada de outros documentos, tampouco em fase recursal. No âmbito 
administrativo, a inserção de provas é admitida até o momento do julgamento do recurso pelo Conselho de 
Recursos da Previdência Social. Por outro lado, o INSS realiza diligências com o objetivo de averiguar o 
direito pleiteado, emitindo Carta de Exigência se identificada a insuficiência de provas, assim como Ofício 
às empresas e aos Órgãos Públicos, quando necessário, realizando ainda Pesquisa Externa nas hipóteses que 
considerar necessárias.

Quanto aos prazos processuais, na seara judicial há prazo privilegiado para a autarquia 
previdenciária (para contestar o prazo é contado em dobro) e são contados em dias úteis, o que prolonga 
a apreciação pelo magistrado. Na esfera administrativa, os prazos são contínuos e idênticos para ambas as 
partes (INSS e beneficiários).

18 CASTRO, Carlos Alberto Pereira de, LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário – 20. ed. rev., atual. e ampl.– 
Rio de Janeiro: Forense, 2017. Pág. 627.
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Também diferente é a presença obrigatória de advogado na via recursal em processo judicial, e 
que só pode ser dispensada nos Juizados Especiais Federais, exclusivamente no primeiro grau de jurisdição, 
o que não ocorre em nenhuma fase do processo administrativo, uma vez que o próprio interessado poderá 
redigir sua pretensão.

No tocante à gratuidade, na via judicial somente é dispensado o pagamento de custas, taxas ou 
despesas no Juizado Especial Federal e no primeiro grau de jurisdição. Em grau de recurso, caso indeferida 
a assistência judiciaria gratuita, é obrigatoriamente exigido o preparo. Na via administrativa não há falar em 
cobrança de taxas, custas e demais pagamentos.

Em relação à tempestividade, surge outro aspecto que evidencia a diferença no trâmite 
administrativo, já que mesmo com a declaração de intempestividade, o recurso será instruído e analisado 
quanto ao mérito, em respeito ao princípio da informalidade e da busca pela verdade material que 
vigora no processo administrativo previdenciário. Na via judicial, a perda do prazo para interposição 
de recurso acarreta a preclusão do direito.

A vinculação aos laudos periciais não se aplica ao âmbito administrativo desde que o julgador 
se convença do contrário, em atenção ao princípio do livre convencimento. Na esfera judicial, muitos 
magistrados motivam suas decisões exclusivamente baseados nas conclusões apuradas pela perícia judicial 
e, caso seja necessária realização de perícia judicial complexa no Juizado Especial Federal, mormente será 
alegada a incompetência, com a remessa dos autos para a Justiça Federal, postergando o andamento do feito 
e o reconhecimento do direito do beneficiário, sem atentar para a natureza alimentar do benefício.

O pagamento dos valores retroativos ocorre de forma muito mais rápida que na esfera 
administrativa, haja vista que não se sujeitam ao rito dos precatórios.

Pondere-se que na via administrativa não se exige do beneficiário o pleno domínio da legislação 
previdenciária, devendo ser concedido o melhor benefício ao segurado, quando verificada a satisfação dos 
requisitos para mais de uma espécie de benefício, garantindo-lhe o direito de opção.

Considerando que, na resolução dos conflitos previdenciários, haverá o atendimento em todo 
o território federativo sem custas processuais, e que o rito administrativo, além de mais célere, prima 
pela maior eficiência em prol dos recorrentes, muitas vezes com visão mais protetiva que os julgados nas 
instâncias judiciais, identifica-se uma melhoria das decisões dos recursos administrativos e uma melhor 
qualidade nas prestações jurisdicionais.

10 CONCLUSÃO

O desafio do presente estudo foi no sentido de analisar o processo administrativo previdenciário 
de aposentadoria especial, abordando desde a preparação da documentação adequada ao requerimento 
inicial até a decisão final em grau de recurso, traçando as formas de acesso aos órgãos da previdência social 
e as condições para a formulação do pedido administrativo.

Procurou-se demonstrar às dificuldades encontradas na elaboração da documentação 
específica, principalmente no que tange ao preenchimento correto e adequado dos formulários que 
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indicam a exposição aos agentes nocivos, bem como na forma providencial adotada pelo INSS na 
comprovação da especialidade.

Abordou-se os princípios que regem o processo administrativo previdenciário, dando ênfase 
desde a aplicabilidade das garantias constitucionais processuais até as disposições da Instrução Normativa 
INSS nº 77/2015.

No aspecto do desenvolvimento dos atos administrativos previdenciários, foram analisadas as 
fases processuais, à luz das alterações trazidas pelo Decreto 10.410/2020 que não só adequou as disposições 
da Emenda Constitucional n. 103/2019, como também outras normas jurídicas já em vigência.

Foram apresentados os Enunciados do CRPS pertinentes ao benefício de Aposentadoria 
Especial, bem como apontada a complexidade da prova do tempo especial. A demonstração da estrutura 
organizacional e da competência do CRPS se fez necessária para uma melhor compreensão da dinâmica em 
que se desenvolve a fase recursal do processo administrativo previdenciário.

Para melhor compreensão do significado do benefício de aposentadoria especial, buscou-se 
uma breve evolução histórica, com apontamentos dos aspectos mais relevantes que trouxeram grandes 
impactos à proteção social dos trabalhadores expostos aos agentes nocivos.

Por derradeiro, foram expostas as vantagens da via administrativa, em prevalência ao 
posicionamento do Poder Judiciário frente ao benefício em estudo, procurando evidenciar que diuturnamente 
o Conselho de Recursos da Previdência Social tem se mostrado vanguardista na atenção aos direitos sociais, 
com a desburocratização de procedimentos que arcaicamente ainda prevalecem na via judicial.

Espera-se que o trabalho tenha contribuído para um olhar mais detalhado para as questões 
sociais voltadas ao âmbito do processo administrativo de aposentadoria especial, frisando-se que o 
estudo direcionado nas ideias aqui desenvolvidas tiveram como pano de fundo a necessidade de diminuir 
a judicialização das questões previdenciárias e proporcionando a segurança jurídica necessária ao bem-
estar social.
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