
SUMÁRiO 

Apresentação 	 39HH •••••••••••••••••••••••••••••••• 

TíTULO I 

O PROCESSO NOS TruB1JNAIS 

MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA. DEÇLARAÇÃO 

DE lNCONSTlTLCIONALlDAD.E 

§ ]9 - O TEMA E A CONSl:LTA 

I. 	annadilhas. ..... ....... ......... ...... .. ..... ........ .......................... 43 

2. 	 annadilhas e annadilhas (do individual ao universal) "'H' 45 

3. 	 uma jurisprudência constante por duas décadas ............ 46 

4. 	 a perspectiva de lima mudança jurisprudencial ............H.......... 47 


§ 2" o TEMA CDlTRAL, os CORRELATOS E A vJSÃO SlSTEMÁ1KA DA SITUAÇÃO 

5. 	 a jurisprudência, meio infonnal de mudança da e 

das leis..... ............... ...................... 49 


6. 	 uma escalada legislativa bem definida: valorização dos prece
dentes ............................. 50H .. H ...... H..... 

7. 	 entre a influência e ° 52 

8. 	 jurisdição, jurisprudência, poder, influência e súmulas 54 

9. 	 uma decisão que se anuncia e uma influência praticamente 


LI'l!."a,,,' ao 57 

IO. o previsível impacto de uma nova jurisprudência: uma influên

cia inevitável.. ............... 59 

11. 	 fundamento ético e politico do veto à retroatividade: o subslan

tive dl/e process 60 

12. 	 irretro81ividade 62 


§ 30 - Ft.:"lDA"fE?>;TO LEGAL E MEIOS PROCESSl:AIS 

1J. 	 a necessidade de oferecer tutelas adequadas apesar da inexis
tência de uma disciplina fonnal direta........ ............... 65 


14. 	 o art. 27 da lei n. 9.868, de 10.11.99 da Ação Direta)........ 66 

15. 	 estreita analogia e presença dos requisitos ............ ................... 69 

16. 	 a solução 70 

17. 	 ullla que se esboça ................ 71 

18. 	 evitar um desconfortável paradoxo............................................ 72 


L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:10.11.99


. 

l 

10 PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL 	 SUMÁRIo 

\I - CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE: 42 . 	 conclusão: embargos alheios à competência 
nal Federa!........ . . .... ............. .. .......... ... ..EFICÁCIA DA DECISÃO 

§ IQ- O TEMA E A CONSULTA 	 IV - EMBARGOS DE DIVERGtN 

19. 	 os antecedentes e a situação processual pendente 75 A ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO 

20. 	 os lemas processuais ....... . .................. . 76 
 43. o tema ............. .... .. ............................... ..... .. .. 

§ 22 - A DIMENSÃO ATUAL DA SÚMULA N. 343-STF 44 . doi s fatores históricos relevantes .... .... ... ..... . 


45. entre a lei e o regimento ............................ .. .
21 . 	 entre a justiça e a efetividade das decisões judiciárias - o equi
líbrio do sistema processual ...... ............ ..... ....... . 77 46. os poderes do relator ... .. ....... ................ .. ... . .. 


47. unindo os pontos: decisões sobre o mérito d 22. 	 entre a coisa julgada e a ação resc isória - a Súmula n. 343 do 
48. 	 tornando ao caso e concluindo ... ........ ........ . . 
Supremo Tribunal Federal... .. . ...... .... ..... . 79 

23 . 	 o núcleo resistente da Súmula n. 343 : divergência entre tribu
V -	 SUSPENSÃO DO MANDADO DE SE.

nais em matéria infraconstitucional 	 8 1 

PELO PRESIDENTE DO TRlBUN! 

Súmula n. 343? .. .............. .. ... . .... ............ .. .............. . 8 1 49. o caso ... ... ................................ .................... . 
24. 	 qual a razão de ser da distinção estabelecida na aplicação da 

25 . a supremacia da Constituição Federal e o Supremo Tribunal Fe- 50. duas fundam entais questões de direito proGt 
deral como guarda da Constituição...... . .......... .................. . 82 5 1. a natureza jurídica da med ida suspensiva ... . 

26. 	 a dimensão da matéria constitucional que afasta a incidência da 52. ação ou não. O resultado é o mesmo ....... .. .. . 

Súmula n. 343 . .... .. ................ . ......................... .. .. .. ..... ... . 83 53. fatos impeditivos e tipificação legal .... .. ..... . 


27. 	 acórdão em conformidade com a jurisprudência do tempo e al- 54. doutrina e legislação ............... ....... ..... .... ... .. 

terações ulteriores à propositura da ação rescisória .. ....... ......... . 85 55. questões da competência absoluta dos órgão 


56. 	 da liminar à sentença concessiva da seguran § 32 - SOBRE AS SUPERVENIENTES DECISÕES CONTRÁRlAS DO SUPREMO 
57. 	 jurisprudência .. .. .. ..... ............. ............. .... ..... .
TRJBUNAL F EDERAL 
58. 	 sobre a sentença sujeita a recurso ...... .. ....... . 


28. 	 ainda sobre os temas constitucionais: jurisprudência .... .. ..... . 87 

59. 	 execução provi sória de mandado de segurar 

29. 	 pronúncia de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade 60. 	 inadmissível a suspensão sem pedido especi 
em controle abstrato ou em controle difuso .................. . . 88 
 61 . casos estritos ........ ......... ........ ....... ............... . 

§ 4" - RECAPITULAÇÃO E CONCLUSÕES SUCINTAMENTE FUNDAMeNTADAS 62. os valores em jogo e uma necessària linha d 
30. 	 visão panorâmica .' ........................................... . 90 63 . sobre a Súmula n. 626 do Supremo Tribuna
 
31. 	 imperiosa aplicação da Súmula n. 343 e carência da ação resci

sória ... .. .. ...... ...... ................... ...... ....... ....... .. ....... .. ......... ......... .. . 91 VI - CONFLITO POTENCIAL DE COMPETtNC 

32. 	 inexistência de violação a disposição constitucional. ...... . 92 COLETIVA DE LIMINARES EM MANDADO D 
33 . 	 modulação dos efeitos da declaração .. ..... ..................... ..... ..... . 93 
 64. 	 um grande número de ações individuais e c. 

65 . a consulta e o tema ..... .... .... ...... ....... .. .......... . 
66. sobre a suspensão de liminar: aspectos cone m - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

67 . 	 um expressivo precedente e seu relevante signNO SUPREMO ThIBUNAL F EDERAL 

34. 	 uma seqüênc ia de recursos no Supremo Tribunal Federai... .... 94 68. situação intimamente análoga .... .. ........ ....... . 


35. 	 o fundamento dos segundos embargos de.divergência: uma su- 69. admissível o conflito de eficácia coletiva ... . 


posta inexistência de omissão .... ... ..................... ............ . 95 

36. 	 um elegante tema de ordem constitucional.... .. ... . ............. ... . 96 


TíTULO 11
37. 	 vicissitudes históricas do recurso extraordinário ......... . . 97 


AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
38. 	 nascem os embargos de divergência no sistema de ampla com

petência do Supremo... .... ........ .. .. .......... ..... .. ... .......... ..... ..... ..... . 98 

VU - AÇÃO CIVIL PÚBLtCA E SEPARAÇÃO DE POI

39. 	 mas sobreveio uma outra ordem constitucionai... ... ..... ....... .. . 99 

AO CONTROLE JURISDICIONAL E As MEDID40. 	 a dificuldade criada e a necess idade de uma interpretação siste

mática ... .................. ... ..... ..... ..... ... .. .................................. .... ...... . 99 § 12 - ANTECEDENTES 


41 . 	 uma outra dificuldade sistemática .................... .... ......... ......... ... . 100 70. a causa. a decisão e os temas ................ ...... . 


L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO CNIL Eí\1PRESARlAL SUMÁRIO 11 

42, conclusão: embargos alheios à competência do Supremo Tribu-I:':C)N1l!(ILE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE: 
nal FederaL., ......"«""•••• " .•.. ,,. «"" .. """ .. " ...... ". 102EFICÁCIA DA DECISÃO 

~,v"',,)LTA IV - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 

e a situação processual pendente 

a efetividade das decisões judiciárias o equi
essual.. .."." 

a Súmula n. 343 do 

da Súmula n. 343: divergência entre tribu
infraconstitucional, . " .."".."" ..""" .. 
ser da distinção estabelecida na aplícação da 

.~,~:I.~~~!~~FI~ed~'e~raa.11 e O Supremo Tribunal Fc

com a jurisprudência do tempo e al
Pfl)pc,sit1~ra da ação rescisória .... 

constitucionais: jurisprudência. 
idade ou de inconstitucionalidade 

da Súmula n. 343 e carência da ação resei

di!'posição constitucional .... 

'1II-ItMBARGOS DE DIVERGÊ:NCIA 

NO SUPREMO 1'RmUNAL FEDERAL 

de recursos no Supremo Tribunal Federal 
se~:un!dos embargos de. divergência: uma su

de ordem constitucional 
'cas do recurso extraordinário .... 

e divergência no sistema de ampla com-

uma outra ordem constitucional.. 
riada e a necessidade de uma interpretação siste

75 
76 

77 

79 

81 

81 

82 

83 

85 

87 

88 

90 

91 
92 
93 

94 

95 
96 
97 

98 
99 

99 
100 

43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 

49. 
50, 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58, 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 

A ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO 

o tema .... 
dois fatores históricos relevantes """ 
entre a lei e o re]gm1erlto" ... 
os poderes do 
unindo os pontos: decisões sobre o mérito do recurso especial. 
tomando ao caso e concluindo .. ,,«..... " ....... " .. """".,, ...... 

v  SUSPENSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA 

PELO PRESIDENTE DO TRlIllJNAL 

o caso ,. ..... "."... ,.,,, .. ,, .. ,, .... 
duas fundamentais questões de direito processual .................. .. 
a natureza juridica da medida suspensiva. 
ação ou não, o resultado é o mesmo 
fatos impeditivos e tipificação legal 
doutrina e legislação .... 
questões da competência absoluta dos órgãos 
da liminar á sentença concessiva da segurança 
jurisprudência.. . ................ . 
sobre a sentença sujeita a recurso .. 
execução provisória de mandado de segurança. 
inadmissível a suspensão sem pedido especíllco ... .. 
casos estritos.. .. ............ , .............. " .......... , ..... " 
os valores em jogo e uma necessária linha de equilíbrio .. 
sobre a Súmula n. 626 do Supremo Tribunal Federa!... ... " ....... 

VI - CONFLITO POTENCVI.L DE COMPETÊNCIA E SUSPE"SÃO 

COLETIVA DE LlMlNARES EM MANDADO DE SEGURANÇA 

64. um número de individuais e coletivas ............ . 
65. a consulta e o tema..... . .... " ..................... " .. " .................. . 
66. sobre a suspensão de liminar: aspectos conceituais básicos 
67, um expressivo precedente e seu relevante significado sistemático 
68. situação intimamente análoga ............ , .................... , 
69. admissivel o conflito de eficácia coletiva" ........... " ... .. 

TÍ11JLO II 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

\-lI  AÇÃO crVil. PÚBLICA E SEI' ARAÇÃO DE PODERES - LIMITAÇÕES 

AO CONTROLE JURISDICIONAL E Ás MEDIDAS DE URGÊNCIA 

§ 1Q ANTECEDt'lHES 

70. a causa, a decisão e os temas ...................... . 

104 
lOS 
105 
106 
108 
111 

I 13 
115 
116 
118 
120 
123 
125 
127 
128 
131 
132 
134 
135 
136 
137 

140 
141 
141 
143 
145 
146 

149 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l 

I 

, 

i 

. 

. 

12 PROCESSO CIVIL EMPRESARJAL 	 sUMÁRIo 

71. 	 os quesitos ....................................... ......... ... .... ..... . 151 97. matéria puramente civil, nada de trabalhis
 

§ 2" - IMPOSSIBILIDADE JURíDICA DA DEMANDA § 3" - A IMPOSSIBILIDADE JURlDICA DESSA DEMANDA 

FUNDAMENTOS QUE CONDUZEM A ELA72. 	 impossibilidade jurídica - do conceito tradicional à impossibi
lidade da demanda ........................... ......................... .......... 15 I 98. o teor da demanda deduzida e sua impossl 

73 . 	 vetos legais, político-conslitucionais ou sislemáticos............ ... 153 99. impossibilidade jurídica da demanda - v 

74. 	 uma impossibilidade juridica de fundo político-constitucional . 156 legais ou sistemáticos ................................ . 


75. 	 uma severa garantia constitucional de legalidade.... .. ..... ........ ... 158 100. uma autêntica associação .. ..... ... ................ . 

101. norma explícita sobre a suspensão e dissol 76. 	 discricionariedade e critérios do legislador, não do juiz............ 160 

102. uma medida antecipatória de tutela jurisd 77. 	 infração à isonomia e à paridade de armas na concorrência .. .. .. 162 

limitada a seis meses .... ... ... ...... .. ... ........... ..78. 	 o Código de Defesa do Consumidor e os limites da tutela que 
103. uma antecipação pedida em caráter defini ofurece .. .... .. ... .............. ....... .. ........... ................ ..... .......... ...... .... . IM 

um pedido de dissolução de sociedade ..... . 
§ 30 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITOS DA APELAÇÃO 104. uma concreta impossibilidade jurídica .. ... . 

79. 	 ausente ofumus banijuris .. ... ..... ...... ... .... ........ ..... .. ....... ... .. ..... 166 105. suspensão perpétua? uma contradictio in I
 
80. 	 a deb ilidade do fumus bani juris impõe maior atenção quanto à 106. medida antecipatória de quais efeitos defin 

urgênc ia.. ...... ....................... ........ ............................................... 167 107. a suposta inconstitucionalidade do decreto 
81. 	 uma antecipação inócua ........................ ,... ............... .................. 167 108. reavivando conceitos fundamentais e cone' 

82. 	 O juízo do mal maior .................... ..... ................... ...................... 169 

§ 4° - A INUTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAl.; 83. 	 recurso sem efeito suspensivo.............. ........................... .. ......... 170 
DE INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE AO

§ 4" - O PRAZO PARA CUMPRIR E O VALOR DAS MULTAS 
109. tomando ao caso ............... ........................ . 


84. 	 o início do prazo para cumprimento da medida antecipatória ... 172 Ii O, interesse de agir (aspectos gerais) ............. . 

85. 	 o valor das astreinles .... .................. ......... ... .... .......................... 174 
 111 . qual utilidade? ........................ .. ............. .... . 

§ 52 - CONCLUSOES E RESPOSTAS AOS QUESITOS 112. legitimidade ad causam, destaque do inten 
11 3. o CiEE é parte manifestamente i legitima .... 86. 	 síntese conclusiva ...... .... ......................................................... 176 

114. inépcia da petição inicial, ilegitimidade pai87, respostas aos quesitos .. ...... ........ ... .. .. ........................................ 177 

§ 5" - INADMISSIBILIDADE DESSA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

VIU - UMA AÇÃO CIVIL PÚBLICA JU RIDICAMENTE IMPOSSivEL REQUISITO DA ADEQUAÇÃO 

- SUSPENSÃO DE ATIVlDADES DE ASSOCIAÇÃO 	 11 5. os padrões de admissibilidade da ação civi 
116. tutela coletiva: direitos ou interesses transu - CARÊNCIA DE AÇÃO E INCOMPETÊNCIA 
11 7. uma ação civil pública por direito coletivo

§ lO-os ANTECEDENTES, A CONSULTA, OS TEMAS 118. mas qual seria esse direito coletivo? mera 
88. 	 a entidade consulente ........ .......................................... 179 
 riais .. , ............. ............................................ .. 

89. 	 uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público do' 119. situações heterogêneas ...................... .......... 


Trabalho.... ... .................. .. ... .................... , .................. . 180 120. inadequação da via processuaL .................. 

90. 	 a consulta e os temas sugeridos ................................................ . 18 1 121. superposição à ação direta de inconstitucio 


122. carência de ação por falta do interesse-ad", § 22 - INCOMP ETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTiÇA DO T RABALHO E 

ILEG ITIMIDADE AO CAUSAM DO MINISTÉRIO P ÚBLICO DO TRABALHO § 6° - A DIMENSÃO TERRITORIAL DO PROVIMENTO PEDI 

91 . competência de jurisdição: uma competência rigorosamente ab- COMPETÊNCIA TERRITORI AL 

soluta.. ........................................................................................ 184 123. relembrando e colocando questões .... ....... .. 
92. o significado do caráter absoluto de uma competência ............. 186 124. competência territorial : aspectos gerais e fu 

93 .' a distribu ição constitucional das competências de jurisdição.... 187 ticos .... , ......... ........ .. .............. .... ..... ............ .. 

94 . 	 qual relação de trabalho? ...................... ...... ........ ....................... 188 125. na ação civil pública ................................. .. 

95 . 	 manifesta incompetência da Justiça do Trabalho.... .................. 191 126. entre os temas da competência e da eficác 

96. 	 ilegi timidade ativa do Ministério Público do Trabalho 192 nal .. ...... .. ........ ....... .... .... ........ .... .. ,.... .. .... .. .. .. 


L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO CWfL EMPRESARIAL 


p"'."........,.,.... , .. " .. ""."" .. ,... " ..... "" ..... , ....... , ......... " ... ",. 151 


dO' cO'nceitO' tradiciO'nal à impossibi
1S1 

153 

156 

158 

160 

162 


~,.,........ ,.... ,................... , ............... " .. 	 164 


LA E EFEITOS DA APELAÇÃO 

166 


167 

167 

169 

170 


172 

174 


176 

177 


1!iI'l!J'l!iÃODE A1lYlflADES DE ASSOCIAÇÃO 

,I;A!!ÊNCIA DE AÇÃO E INCOMPETÊNCIA 

NTIj'S,}\ CClNSIULTA, OS TEMAS 

179 

MinistériO' Público dO' 


180 

e os temas sugeridos ..., .......................................... .. 181 


DA JuST!ÇA 00 TRABALHO E 

00 Mf:'IlSTÊRlO PÜBLICO DO TRABALHO 

iurisdicã,o: uma competência rigorosamente ab
184 

186 

187 

188 


da Justiça do Trabalhu ..................... .. 191 

ativa do Ministério Público do TrabalhO' .. , ..... , .. .. 192 


SUMÁRIO 

97, matéria puramente civil, nada de trabalhista .... , ........ , .. 193 


§ 3" - A IMPOSSIBILIDADE JURIDlCA DESSA DEMANDA E OS DlvERSOS 

FUNDAMENTOS QUE CONDUZEM A ElA 

98, O' teO'r da demanda deduzida e sua impO'ssibilidade jurídica .. , 195 

99, impossibilidade jurídica da demanda - vetos constituciO'nais, 


legais O'U sistemáticos ................................... ,,, ...... " " .... .. 197 

100. uma autêntica as,;QCla(:aO' 198 

101, nO'nna explícita sobre a suspensãO' e disSO'luçãO' " .." ................ .. 199 

102, uma medida antecipatória de tutela jurisdicional com eficácia 


limitada a seis meses ..... , .... "" .. """ .. """...... ." .... , ........ " .... 200 

103. uma antecipaçãO' em caráter definitivO' e sem ligação a 

um pedido de dissolução de sO'ciedade .. " .. "... " .. .. 203 

104, uma cO'ncreta ímpO'ssibilidadcjurídica .. " .. ,..." .... , 203 

105, perpétua? uma col1tradictio in terminls ...... , 204 

106, medida antecipatória de quais efeitos definitivos? " ................ .. 206 

I 07, a sUPO'sta incO'nstitucionalidade do decretO' regulamentadO'r .... .. 207 

108, reavivando conceitos fundamentais e concluindO' O' capítuIO'.... , 209 


§ 4" - A INUTILIDADE DO PROVIMENTO JUruSD1ClONAL PEDIDO - AUSÉNClA 

DE INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE AD CAUSAM 

109, tomando aO' caso .." ............ ""................ "... ,..." ....................... , 210 

110. interesse de (aspectO's 21 J 
11 L qual IIflillm'tle 212 

112. legitimidade ad causam, destaque do interesse de 214 

113, O' ClEE é manifestamente ilegitima ............... " 215 

114. inépcia inicial, ilegitimidade passiva e mérito ......... 216 


§ 5º 	 Il'ADMISS!BILlDADE DESSA AÇÃO CIVIL PÜBLlCA POR AUSÊNCIA 00 

REQUISITO DA ADCQUAÇAo 

115, os padrões de admissibilidade da ação civil pública, .. 217 

116, tutela coletiva: direitO's O'U interesses transindividuais, 219 

117, uma ação civil pública direitO' coletivo .. , """".. " .." ........... , 220 

118, mas qual seria esse coletivo? meras amO'stragens seto

riais ......................... " .. ,.. .... " ..... "" ............................ ' .. ,,, .. ',, ..... , 221 

119, situações heterO'gêneas.., ....... " .. " .. , .. " .. " ........ , 223 

120, da via DrO'cessuaL,,,, 225 

12 L superpO'sição à ação direta de inconstituciO'nalidade , ..." ... 226 

122, carência de ação por falta dO' interesse-adequação "" 228 


§ 6" 	 A DJMENSAo TERRITORIAL DO PROVIMENTO PEDIDO E A 

COMPETÊNCIA TERRITORIAl 

123. relembrandO' e colocando questões" ...... " .. " ....... " .. 
124, territorial: aspectos e fundamentO's sistemlÍ

ticO's .." ... "", ", .. ,., .. " .. ", ... ,.. " .. '..".,.", .."", ...",., .... ",' ... 229 

125, na ação civil pública ........... " ...""" .. ""..................... " ...... ,,,.. ,,,, 231 

126, entre O'S temas da competência e da eficácia de âmbito naciO'

nal....""". , ....... ",." ..... " .. " , .... ,., ........ ", ...... " .......... ", ............ ,., 233 


13 

229 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

. 

14 	 PROCESSO CNlL EMPRESARIAL sUMÁRIo 

127. 	 sobre a pretendida eficácia de âmbito nacional. ......... .......... ... .. 234 
 158. 	 sobre a conexidade e a utilidade de seu re< 
128. 	 uma competência rigorosamente absoluta .... ...... ............ ..... 236 sos concretos ... .. ...................... ............. ..... 


§ 72 - PROVA PRODUZIDA NO INQUERJTO CIVIL E GARANTIA DO CONTRADITÓRIO 159. 	 uma ligação muito tênue entre as causas d 
160. 	 afinidade de questões ........... ...... .............. ..
129. 	 inquérito civil : origens e função legítima no sistema .... ........ .... 237 

161. 	 mera afinidade não dá causa à prorrogaçãe130. 	 inquérito civil, garantia do contraditório e prova ..... .......... ....... 238 

162. 	 conclusões finai s: nem litispendência nem 131. 	 investigações conduzidas sem observância do contraditório ..... 239 

nexidade ..... ....... ........................ ..... .. .........

132. 	 indispensabilidade de produção da prova em juízo - Ônus do 


Ministério Público. ............... ................ ... ..... .............. ......... ...... 240 
 x - SEGURO COLETIVO POR AI 

§ 82  PROPOSIÇOES CONCLUSIVAS 	 E UMA AÇÃO CML PÚBLICA SEM IMPA' 

133. 	 concluindo sinteticamente.... .. .. ........................ .... .............. ....... 24 1 
 § 12 - O CASO E A CONSU LTA 
134. 	 incompetência da Justiça do Trabalho ......... .......... ............. ..... .. 24 1 


163. 	 a ação civil pública examinada e os pedid~
135. 	 ilegit imidade do Ministério Público do Trabalho ...................... 242 


164. 	 os diven;os tipos de seguros de saúde e a I 
136. 	 impossibilidade juridica da demanda proposta - uma ilegítima 

das rés ........ ....... ..... ...... .... .. ... ... ................. . 

"suspensão" ................. ...... .. .. ....... ...... .. ..... ................ ................. 242 
 165. 	 a consulta e os quesitos .. .. .. .. ................ ..... . 


137. 	 impossibilidade jurídica da demanda proposta - uma medida 
antecipatória sem pedido principal........................................ .... 243 § 22 - CONFLITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - IMPaS 

DA DEMANDA138. 	 impossibilidade jurídica da demanda proposta - contra disposi
ção expressa de um decreto legítimo ........................... ...... ........ 244 	 166. impossibilidade j urídica da demanda - v 


139. 	 falta de interesse de agir.......................... .. .................. .......... ..... 245 legais ou sistemáticos ..... .......................... .. 

140. 	 ilegitimidade passiva ad causam ..... .. ........................................ 245 167. tomando ao caso: o controle atuarial de UI 

141. 	 falta de interesse-adequação - inadmissibilidade da ação civil adesão ....... ....... .......................................... . 


pública ............. ........ ................ ...... .... .. .......... .................... 246 168. não há disposição legal proibindo recusas. 


142. 	 invasão da área da ação direta de inconstitucional idade...... ...... 248 169. decisão judiciária sem caráter universal e c 

mia ...... ....... .. .. .............. ..... ............. .......... . . 
143 . 	 incompetência territorial..... ......... .. .... ..... .... .... ............ ........ ....... 248 


144. 	 inadmissível eficácia de âmbito nacional................................. . 249 170. uma concreta impossi bilidade jurídica - C! 


tinção do processo ... ....... .......................... ..
145. 	 indispensável produzir a prova em j uízo ...... .... .. .... .. ................. 249 

146. 	 o ônus da prova é do Ministério Público .............. .. ......... ..... ..... 250 § 32 - FALTA O LEGITIMO INTERESSE PROCESSUAL 


171. os padrões de adm issibilidade da ação civi 
IX - AÇÃO CIVIL PÚBLICA E REUNIÃO DE CAUSAS - MERA AFINIDADE 172. as três categorias de direitos ou interesses I 

DE QUESTÕES POR UM PONTO COMUM DE FATO OU DE DIREITO 173. uma ação civil pública por direitos individ, 
174. 	 mas quais seriam esses direitos individuais 147. 	 primeira aproximação e a consulta ......... ...... ...................... ....... 25 1 

175. 	 heterogeneidade e pequeno grupo de favor 

148. 	 a demanda proposta pela consulente e seus elementos essen
176. 	 uma ação civil pública também por direito 

ciais .............................................................................. .... .......... 252 
 177. 	 mas quaJ seria esse direito coletivo? ........ .. 

149. 	 a ação dos dois Ministérios Públicos e seus elementos .. ..... .... .. 253 
 178. 	 situações heterogêneas ........ ................. .... .. 

150. 	 preparando os raciocínios : a dúvida posta pelo MM. Juízo esta 179. 	 inadequação da via processual e conseqüel 

dual..... .. .... ....... ........ ............... ......................... .......... ............ .... 254 
 180. 	 tomando ao interesse de agir ................. .. .. 

151 . 	 relações entre demandas ........ ...... ...................... ........ ......... .... ... 255 


§ 42 - CONCLUSÃO152. litispendência .. ................................ .. ... ........... ............... ..... .. ... .. 255 

18 t. respostas aos quesitos ............... ............... .. 
153. 	 continência ......................................... ... ............ ....... .... ... ........ ... 258 


154. 	 tomando ao caso .............. .. .. .............................................. .. ..... 258 
XI - AÇÃO CIVIL PÚBLICA, FUSÃO DE 155. 	 as partes dos dois processos são distintas ........... .... ............ ...... . 259 

E AUMENTO DA BASE DOS SINDICALlZAOO156. 	 nem litispendência nem continência ................... ...... ............ .... . 26 1 

157. 	 mera afinidade de questões e não conexidade entre as duas cau- 182. um conflito entre sindicatos ...... ............... .. 


sas........... ...... .......... ...... ...... .................. ...... .................. .............. 262 
 183. 	 uma fusão de sindicatos ............................. . 


L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO CfV1L EMPRESARlAL 

eficácia de âmbito nacional .. " ...... "............. 234 

rigc)rOSamt'file absoluta .... ... 236 


e no sistema .." .... " 

do contraditório e prova ..................... . 


cOIlduzidllS sem observância do contraditório ... . 

prctdu'ção da prova em juízo - ônus do 


240 


241 

241 

242 


242 


243 


244 

245 

245 


246 

248 

248 

249 

249 

250 


251 

oonsulente e seus elementos essen

252 

Públicos e seus elementos ............ . 253 


aeíoci,ojos: a dúvida posta pelo MM. Juizo esta
""".,,,,, "".,." ,,, .. ,,, , ... , ......... "., .. , .. 254 


·demandllS"" ........ ,,,, ....... , ........ .. 255 

255 

258 

258 


cessos são distintas ..... " ............""."...... 259 

tinência ... "." ... " ...... "" .... " ........ , .. " 261 


qU1õSli5ese não conexidade entre as duas cau
262 


sUMÁRro 

158. 	 sobre a conexidade e a utilidade de seu reconhecimento em ca
sos concretos" ........... , ........ ,."..... " ....... , .................. " 262 


159, muito tênue entre as causas de 264 

160. de questões ................................. ..................... 266 

161. 	 mera afinidade não dá causa à prorrogação de 267 

162, 	 conclusões I1nais: nem litispendência nem continencia nem co

nexidade ...................................... 268 


X SEGURO COLETIVO POR AOESÃO 


E Ul'<lA AÇAO CIVll PlJllllCA SEM IMPACTO DE MASSA 


§ In - O CASO E A CONSULTA 

163. 	 a ação civil pública examinada e os pedidos que contém ........ .. 270 

164. 	 os diversos tipos de seguros de saúde e a posição de cada uma 


das rés .................... ............... ..." .................................. .. 271 

165. 	 a consulta e os que:sH'lS 272 


§ 2Q 	 COSfLlTOS CONSTíTUCIONAfS E LEGAIS IMPOSSlBILlDADE JURJDICA 

DA DEMANDA 

166. 	 impossibilidade jurídica da demanda - vetos constitucionais, 

ou sistemáticos.. ............................. .................... 273 


167. 	 tomando ao caso: o controle atuarial de um plano coletivo por 
adesão..... ....................................................... 273 


168 não há disposição legal proibindo recusas ................................. 276 

169. 	 decisão judiciária sem caráter universal e com infração li isono

mia .... ........................................................................................ 277 

170. 	 uma concreta impossibilidade jurídica carência de ação e ex


tinção do processo...................................................................... 278 


§ 3" -	 FALTA O LEGiTIMO INTERESSE PROCESSUAL 

171. 	 os padrões de admissibilidade da ação civil públiea ............ "... 279 

172. 	 as três categorias de direitos Ou inleresses transindividuais 281 

173. 	 uma ação civil pública por direitos individuais homogêneos.... 283 

174. 	 mas quais seriam esses direitos individuais homogêneos? ........ 284 

175. 	 heterogeneidade e pequeno grupo de favorecidos.... ................ 285 

176. uma ação civil pública também direito coletivo.. 287 

177, mas qual seria esse direito 290 

178, situações heterogêneas ........... " ....... " .. "..................................... 291 

J79. inadequação da via processual e conseqUente carência de ação 291 

180. tomando ao interesse de .................................. 292 


§ 4" CONCLUSÃO 


181. 	 respostas aos quesitos ......... " ................................... ".......... 


Xl AÇÃO CIVIL I'lJBLlCA, FUSÃO DE SINDICATOS 


E AUMENTO !lA BASE DOS SIl'<'DlCAUZADOS FAVORECIDOS 


182. 	 um cont1ito entre sindicatos....................................................... 295 

183. 	 uma fusllo de sindicatos ......................................... " ...... " .. "...... 296 


15 

293 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

. 

16 PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL suMÁRIo 

184. 	 substitu ição processual: O substituto e a posição ocupada pelos 2 11. direito e processo - ind ispensável uma inte 

substitu ídos .. ... .......... .. .. .................. ..... ..................... .. ........... ... 296 212 . uma inadmissível interpretação restritiva ... 


185. 	 inadmissível o aumento do universo de substituídos............ ..... 298 213. a lei quer a interpretação estrita do pedido, 

186. 	 conclusão: decisão limitada aos filiados ao primeiro sindicato. 299 214. interpretando o pedido da consulente ....... .. 


215 . 	 sobre a autoridade da coisa julgada e seus d 

TiTULO 111 

PROBLEMAS DA COISA JULGADA 


Xli - CONFLITO ENTRE DUAS COISAS JULGADAS 


187. dois processos distintos, duas demandas julgadas, duas coisas 

julgadas opostas ......... .......... .... ... .............. ..... ................. 303 


188. 	 as questões postas e a consulta recebida .................. ...... ...... ..... 305 

189. 	 pedidos ou recursos prejudicados: linguagem imprecisa nos 


juízos e tribuna is .. ............................................... ...... ........... 305 

190. 	 prejudicialidade ..... ................. .. ................................................ " 306 

191 . 	 este não é um caso de prej udicialidade juríd ica............ .. .. .. 307 

192. 	 o recurso prejudicado, segundo a visão corrente nos tribunais.. 309 

193 . 	 o agravo da Fazenda mineira não perdera objeto ...... .. 31 1 

194. 	 a coisa julgada anterior não excluia o interesse recursal ......... 3 12 

195. 	 trãns ito em julgado: conseqilência natural do descumprimento 


de um ônus pela Fazenda ..... ........................................ ... .......... 3 12 

196. 	 a nova coisa julgada: efeilo da decisão do sr. Relator ............... 314 

197. 	 a elegante questão das duas coisas julgadas confli tantes........... 315 

198. 	 coisa julgada materia l: sua conceituação j urídica .............. .. 316 

199. 	 just ificação político-instituciona l e convivência com outros va

lores ...... .... ........... ........ .............................................. .. ... ............ 320 

200. 	 tomando à questão posta pela consulente ...... .... .................... 32 1 

20 I. a eficácia natural dos atos estatais e a revogação de sentença por 


sentença.................................... ............ .... .. ............................ .... 322 

202. 	 os ônus processuais e o sistema processual das nul idades......... 324 

203. 	 confirmação da tese: o ônus de propor ação rescisóri a...... ...... .. 327 

204. 	 proposições conclusivas.......... .... .. .. ............. ... ........................... 328 


XIll - EFICÁCIA DA SENTENÇA, COISA JULGADA, 


QUESTÔES PREJUDICWS E A POSiÇÃO DO SUCESSOR 


§ 12 -	 OS TEMAS, o CONTEXTO FÁTICO, AS DEClSÔES, A CONSULTA 

205. 	 os temas.... .... ........ . ............... ............ ... 330 

206. 	 o contexto fático e o V. acórdão proferido em favor da consu

lente .............. ................... . .............. ....... 331 

207. 	 ul teriores questionamentos pela Fazenda do Estado................ 332 

208. 	 alienação de alguns estabelecimentos e sucessão no di reito 333 

209. 	 decisões da Justiça paulista.. .... .... ...................................... 333 


§ 29 - O RICO TEMA DA fNTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA E A DIMENSÃO DO V. 
ACÓRDÃO fNTERPRETADO 

210. 	 sobre a interpretação da sentença: abordagem gera!............ .. ... 334 


216. 	 a autoridade da coisa julgada em Causas trib 
cimento ....................... ....................... ... ....... 

2 17. 	 tomando às demandas que vêm sendo posté 

218. 	 prejudicialidade: remissão a outro capitulo 
219. o caso em exame e a coisa julgada sobre a ( 

§ 3° - A SITUAÇÃO DO SUCESSOR 

220. 	 a alienação de alguns estabelecimentos e as 
perante o adquirente .............................. ...... 

221. 	 sucessão: abordagem conceitual ............ .... .. 

222. 	 o Carrefour como sucessor de Americanas 

ção fiscal das filiais adquiridas .................. .. 

XIV -	 COISA JULGADA, ASSISTÊNCIA E EFlCÃeI 

223. 	 o contexto litigioso .... .............. ...... ............. .. 

224 . 	 a consulta e os temas .... .............. .......... ...... .. 

225. 	 sobre a assistência ....................................... , 

226. 	 o objeto do processo ...... .. .. ........................ .. 

227. 	 a intervenção do assistente e o alcance da cc 
228. 	 a eficácia da intervenção do assistente ........ 

229. 	 as repercussões da intervenção perante a COI 

230. 	 as repercussões da intervenção perante as 31 


lente ... .. .... ................. ...... .. .......... .......... ...... .. 

231. 	 responsabilidade do assis tente pelo custo do 
232. 	 conclusões .. .......................... ....... ........ .. .... .. . 


xv - COISA JULGADA EM MATERlA TI 

E SENTENÇA PARA O FIJTIJR( 

233. 	 antecedentes - a causa decidida e o trãnsito 
234. 	 fatos subseqüentes - autuação ............. ...... .. 

235. 	 a consulta - quesitos .................. .......... ....... . 

236. 	 o tema e sua sede .. .. .. ...... ............................ . 

337. 	 a coisa ju lgada e os efeitos da sentença ...... . 
238. 	 variadas vias processuais ...................... ...... . 

239. 	 distinções relevantes ................................... . 

240. 	 as sentenças que contêm decisão negativa el 
241. 	 tomando ao caso da consulta: a mais import 
242. 	 sobre a autoridade da coisa julgada e seus do 
243 . 	 a autoridade da coisa julgada em causas trib 
244. 	 as sentenças para o futuro ...... .................... .. 

245. 	 sentenças para o futuro, sua eficácia e dimel 

da ........ ........ ............... ...... ..... ...... ... ........ ... .. .. 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO CML EMPRESARIAL 

296 

298 

299 


303 

305 


305 

pna.aae ......... ........................................ ...... ....... ...... ... .. . 306 


prejudicialidade jurídica ....... ............. .... . 307 

pn::JU(JI(;;iU\', segundo a visão corrente nos tribunais .. 309 


mineira não perdera objeto ..................... . 3 II 

anterior não excluía o interesse recursal .......... . 312 


julgado: conseqUência natural do descumprimento 

pela Fazenda .. .......... .... ......................................... . 312 


" "'UJU";.U•. efeito da decisão do sr. Relator ............. .. 3 14 

das duas coisas julgadas conflitantes .......... . 3 15 


material: sua conceituação juridica .................... .. 316 

político-institucional e convivência com outros va

320 

321 


322 

iIr<>eessua 'is e o sistema processual das nulidades .. .... .. . 324 


327 

328 


330 


331 

332 

333 

333 


334 


processual : O substituto e a posição ocupada pelos 

o aumento do universo de substituidos ...... ....... ... . 
decisão limitada aos fil iados ao primeiro sindicato. 

TITULO 111 
PROBLEMAS DA COISA JULGADA 

CONFLITO ENTRE DUAS COISAS JULGADAS 

distintos, duas demandas julgadas, duas coisas 

da tese: o ônus de propor ação rescisória ............ .. 
conclusivas ...... .. .. ... .......... ........ ........ ....... ... .. .... ..... . 

1--.............................................................. ............. ......... . 
questionamentos pela Fazenda do Estado .............. .. 
de alguns estabelecimentos e sucessão no direito ..... . 

da Justiça paulista ....................................................... . 

DA INTERPRETAÇÃO OA SENTENÇA E A DIM ENSÃO DO V. 

Intt~rpretalção da sentença: abordagem geral.. ............... . 


17 sUMÁRIO 

211. direito e processo - indispensável uma interpretação integrada 336 

212. uma inadmiss ível interpretação restritiva ................ .... ............ .. 338 

2 I3. a lei quer a interpretação estrita do pedido, não restritiva ...... . 339 

214. 	 interpretando o pedido da consulente ...................................... .. 34 I 

215. 	 sobre a autoridade da coisa julgada e seus destinatários ........... 343 

216. 	 a autoridade da coisa julgada em causas tributárias : um esclare

cimento........... ...... .......... ........... ................ ....... ....................... 345 

217. tornando ás demandas que vêm sendo postas em juízo ........ 347 

2J 8. prejudicialidade: remissão a outro capítulo da obra .................. 348 

219. 	 o caso em exame e a coisa julgada sobre a decisão prejudicial. 348 


§ 3° - A SITUAÇÃO DO SUCESSOR 

220. 	 a alienação de alguns estabelecimentos e as exigências do fisco 

perante o adquirente.... .... ...... .. ............ .................. .................... 350 


221. 	 sucessão: abordagem conceitual .... .. .... .............. .. .... .. ............... 352 

222. 	 o Carrefaur como sucessor de Americanas em relação à situa

ção fiscal das liliais adquiridas. .... .. ................ ..... .......... ......... 353 


XIV - COISA JULGADA, ASSISTÊNCIA E EFICÁCIA DA INTERVENÇÃO 

223. o contexto liti gioso................................ ........................ .. ...... .. ... 354 

224. a consulta e os temas........ ........................................ .... .. .......... 355 

225. sobre a assistência.................................... .................. ............... 355 

226. O objeto do processo ...... ....................... ...................... ..... 356 

227. 	 a intervenção do assistente e o alcance da coisa julgada 357 

228. 	 a eficácia da intervenção do assistente ...................................... 360 

229. 	 as repercussões da intervenção perante a consulente ...... .. ......... 36 1 

230. 	 as repercussões da intervenção perante as associadas da consu

lente.......................................... ........................................ .......... 364 

231. 	 responsabilidade do assistente pelo custo do processo .............. 366 

232. 	 conclusões ............................ ........... ......... ... .. .... ...... ................. 367 


xv - COtSA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA 

E SENTENÇA PARA O FUTURO 

233. antecedentes - a causa decidida e o trãnsito em julgado.... 369 

234. fatos subseqüentes - autuação ............ ............ 	 370 

235. a consulta - quesitos.................................................................. 37 1 

236. o tema e sua sede ....... ............ .............. ........ ............................ . 37 1 

33 7. a coisa julgada e os efeitos da sentença .................. ....... ........ .... 373 

238. variadas vias processuais ............. ............ .......................... .... ... 375 

239. distinções relevantes .. .......................................... . .................... 377 

240. as sentenças que contêm decisão negativa em via principal...... 378 

24 1. tornando ao caso da consulta : a mais importante das distinções 38 I 

242. 	 sobre a autoridade da coisa julgada e seus destinatários .. ..... 383 

243. 	 a autoridade da coisa julgada em causas tributárias ................. 385 

244. 	 as sentenças para o futuro ...... ...................... .................... ...... .. 386 

245. 	 sentenças para o futuro, sua eficácia e dimensão da coisa julga-


da. ................................ ............ ............ ......... .. ............ ................ 388 


L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

. 

18 

246. 
247. 
248. 
249. 

250. 

251. 
252. 
253. 
254. 

255 . 
256. 

257. 
258. 
259. 
260. 
26 I. 

262. 
263. 
264. 

265. 
266. 

267. 

268. 
269. 

270. 

271. 
272. 

PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL 

ainda a coisa julgada rebus sic slanlibus (tomando ao caso) .... . 
conclusão centraL ................... ................. .............................. . 
jurisprudência - intercorrência de fatos novos relevantes ... ..... . 
respostas aos quesitos ..................................................... ......... . 

TITULO IV 
ATIVIDADES EMPRESARJAIS DIVERSAS 

XVI  PLANO ECONÔMICO E COISA JULGADA 

uma demanda vitoriosa e os limites da condenação e da execu
~o............. . .............................. ................. ........ .......... . 
a segunda demanda: processo extinto sem julgamento do mérito 
a consulta .................................................................................. . 
pressupostos de admissibi lidade do julgamento do mérito ...... .. 
dos conceitos estáticos de coisa julgada e litispendência aos im
pedimentos ao julgamento do mérito ........... ................ .... .. ...... .. 
causas de pedir e pedidos diferentes .... .. .......... .. 
síntese e conclusão: nova demanda plenamente admissível .. 

XVD - AÇÃO DE NULlDADE DE PATENTE 

- PREJUDICIALIDADE E OUTRAS QUESTÓES PROCESSUAIS 

as demandas propostas e pendentes ................................. .. 
a consulta e os temas ......................................................... . 
legi timidade e interesse de agir - aquela é um aspecto deste .. .. 
o interesse e a legitimidade da consulente ................ ............... .. 
também presentes a legitim idade e o interesse à antecipação de 
tutela.. ....... ... . ...................................... .. .............. . 
prejudicialidade.... ...... . .................... ... .......... ... . 
uma fortíssima relação prejudiciaL .. .. .............. .. 
natureza const itutiva negativa da sentença pedida e sua eficácia 
ex nunc ...... .. , .............................. ..... .... ....................... . 

O tratamento a ser dado às ações de infraçõo ........... . 
suspensão prejudic ial - não importa qual das causas foi propos
ta antes ........................................................... .. 
as múltiplas alternativas para o julgamento da causa prejudi
cial ......................................................................................... . 
julgamento antecipado do mérito ..................... . ................ .. 
improcedência das ações de infraçõo e não impedimento ao seu 
julgamento pelo mérito ........................................................... .. 
tomando à liminar concedida e sua in fluência atual sobre as 
outras causas ........................................................... .. 
suspensão dos processos por tempo indeterminado ................ .. 
inadmissivel qualquer medida urgente contrariando aquela li-
minar ........ ...... ....................................... . 

390 
392 
394 
396 

401 
402 
403 
403 

404 
407 
409 

411 
41 3 
413 
414 

416 
417 
419 

421 
423 

423 

424 
426 

427 

428 
429 

430 

sUMÁRIo 

XVIll  INDÚSTRJA SUCROALCOO 

- DISCRJCIONAJUEDADE ADMINISTRATIVA E 

273. o caso .................................... ...... ............... .. 
274. a causa julgada e os fundamentos da ação n 
275. erro de fato: matéria preclusa ...................... 
276. duas razões para a impropriedade da alega~ 
277. responsabilidade objetiva do Estado (Consl 
278. a disposição constitucional foi aplicada con 

292. as cláusula impugnadas e a lei - seguros ( 
vida ..... ............... .............. ................... ........ .. 

293. cláusula determinada pela própria SUSEP ... .. 

§ 32 - IMPOSSlBtllDADE JURlDtCA DA DEMANDA 

294. aspectos gerais ...... ..... .. ......................... ..... .. 
295. uma impossibilidade juridica de fundo polít 
296. uma severa garantia constitucional de legali 
297. discricionariedade e critérios do legislador, 
298. infração à isonomia e à paridade em armas 

§ 4°  LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO 

299. sobre o litisconsórcio necessário - um apanh 
300. a posi~o da SUSEP no sistema nacional de s< 
30 1. a posição da SUSEP em caso de procedênd 

ANADEC......... ............................. .. .............. .. 

279. 	 as disposições legais, suas interpretações IX 
da atuação do Poder Público ....................... 

280. 	 entre a discricionariedade e O devido proces 
28 1. 	 razões concretas para afastar a discricionari 
282. 	 ainda a lei e sua interpretação ................ .... .. 

283. 	 conclusões: fundamentos suficientes e recil 

mos ..... ............ ...... ......................... ......... .. ... . 

XIX -	 RELAÇÓES JlJlÚDICAS SECURlTÃRJAS - QU 

§ 12 - o CASO - ASPECTOS GERAIS 

284. 	 demandas que se repetem ........................... . 

285. 	 a defesa das seguradoras e o estado dos pro< 
286. 	 a consulta e o objeto do presente parecer .... 
287. 	 du~s espécies de contratos de seguro: de , 

pessoais ...... .............. ............ ... .................... . 

§ 22 - SOBRE A REGENCIA DOS CONTRA TOS DE SEGURO 

288. 	 relações de consumo .............................. ..... . 

289. 	 antinomia entre os dois Códigos? conflitos I 
290. 	 ainda sobre a prevalência de um dos Códig( 
291. 	 prevalência do Código Civil - autênticas n 

tas ... .. ..... ................................... .... .............. .. 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL 

rrência de falos novos relevantes ... 

390 
392 
394 
396 

TiTULO IV 

ATIVIDAIlES EMPRESARIA!S DIVERSAS 


11"1-, P{ANfO j,C()N{JMlfCO E COISA JVLGADA 

vitoriosa e os limites da condena\'ão e da execu.,....................................................................................... 401 

SUMÁRIO 19 

XVIII INDÍiSTRIA SUCROALCOOI..EIRA 

O!SCRJClONARlEDAIlE ADMIN!STRATIV A E AÇÃO RESCISÓRJA 

273. o caso ...................................................................... .. 431 
274. a causajulgada e os fundamentos da ação rescisória proposta .. 433 
275. erro de tato: matéria orc,o.I11<•.. 434 
276. duas razões para a impropriedade da alegação de erro de fato .. 435 
277. responsabilidade objetiva do Estado (Const., art. 37, § 6") ...... . 437 
278. a disposição constitucional foi aplicada com toda fidelidade ... . 439 
279. aS disposições legais, suas interpretações e os limites 

da atuação do Poder Público ...................................... . 440 
280. entre a discricionariedade e o devido processo legal ............... . 441 
281. razões concretas para afastar a discricionariedade ... 443 

ibilidade do julgamento do mérito ...... . 
de litispendência aos imo 

'0 prejudicial ..................................... . 
iva da sentença pedida e sua eficácia 

às ações de infração ...... ...................... 
-não importa qual das causas foi peopos· 

julgalnclnto da causa prejudi
" ...................................................................... 

de infração e não impedimento ao seu 
o....................................................... .. 

s por tempo indeterminado ................. .. 
qualquer medida urgente contrariando aquela li

402 
403 
403 

404 
407 
409 

411 
413 
413 
414 

416 
417 
419 

421 
423 

423 

424 
426 

427 

428 
429 

430 

282. 
283. 

ainda a lei e Sua interpretação ...................... .. ............... 
cone1usões: fundamentos suficientes e reciprocamente autõno .. 
mos ."",. .. ,,. ..... 

XIX - RELAÇÕES JURiOlCAS SECURlTÁRL~S - QUESTÕES PROCESSUAIS 

§ IQ O CASO - ASPECTOS GERAlS 

444 

446 

284. demandas que se repetem ............. ..................................... 450 
285. a defesa das seguradoras e o estado dos processos .................... 451 
286. a consulta e O objeto do presente parecer .................................. 452 
287. duas espécies de contratos de seguro: de vida e de acidentes 

pessoais ............................. ..................... .................... ........ 453 

§ 2"  SOBRE A REGÊNCiA DOS CONTRA TOS DE SEGURO 

288. de consumo ................. ......................... ...................... 454 
289. antinomia entre os dois conflitos no tempo? ............. 457 
290. ainda sobre a prevalência de wn dos Códigos ........ .................. 460 
291. prevalência do Código Civil - autênticas normas consumeris

tas .............................................................................................. 461 
292. as cláusula impugnadas e a lei seguros de acidente, não de 

vida................................ .................................................... 463 
293. cláusula determinada pela própria SUSEP... ....................... 464 

§ 3°  IMPOSSIBILIDADE JURíDICA DA DEMANDA 

294. aspectos gerais ............ .................... ........................................ 465 
295. uma impossibilidade jurídica de fundo polltico-institucional.... 466 
296. uma severa garantia constitucional de legalidade.... .................. 468 
297. díscricionariedade e critérios do legislador, não do juiz............ 469 
298. infração à isonomia e à paridade em armas na concorrência.... 471 

§ 4º LITISCONSÓRCIO NECESSÁR10 

299. sobre o litisconsórcio necessário um apanhado de temas 473 
300. a posição da SUSEP no sistema nacional de seguros ................... 474 
301. a posição da SusoP em caso de procedêncía das demandas da 

ANADEC..................................................................................... 475 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL20 

§ 5 2 - COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

302 . 	 competência da Justiça Federal ......... . 478 

303 . 	 competência também para pronunciar-se sobre esse litisconsór

cio necessário ...... ............ .... ... .. .. ..... .......... ... ... ......................... . 479 

§ 6º - CONCLUSOES 

304. 	 respostas aos quesitos ..... ...... ........ ....... . . 480 


xx - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS EM MATtRIA TRIBUTÁRIA, 

LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E CONCURSO ELETIVO DE FOROS 

§ 12 - PREPARANDO A EXPOSIÇAo 

305. 	 duas empresas e serviços prestados em dezenas de municípios 482 
306. 	 exigências referentes ao ISS e isenção no Município de Guara

tinguetá .. ..... ..... ....... ............................ .... ...... ....................... ... . . 483 
307. 	 uma demanda em via de ser proposta - os pedidos e os diversos 

fun damentos ... ..... .. .. ........................................................ ....... ... . 484 
308. 	 um grande lit isconsórcio necessário-unitário e a competência 

de foro ..... ............ ...... .............................................................. .. . 485 

§ 20 - CUMULO DE PEDIDOS E DE FUNDAMENTOS 

309. 	 a pretensão central dos consulentes e seus fundamentos autôno
mos...................... . .... ...... .. .... ...... ..... .............. . 486 

310. 	 concurso objetivo de direitos e de ações .......... ................ ......... . 488 

311. 	 o acolhimento de um dos fundamentos será suficiente (confir

mação na [ei) ................................ ....... ....... .. ... .............. ............ . 489 
312. os pedidos subsidiários ....................................................... ..... . 492 

§ 32 - UM LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO-UNITÁRIO 

313 . 	 um grupo grande de litisconsortes passivos ............................. . 494 

314. 	 litisconsórcio necessário e legitimi dade ad causam ........ ... . 494 

315. 	 sobre o litisconsórcio necessário-unitári o ....................... .. 497 

316. 	 ainda a incindibilidade das situações juridicas ......................... . 498 

317. 	 não só as sentenças constitutivas ...... .... .......................... ......... .. 499 

318. 	 o litisconsórcio necessário-unitário no Código de Processo Civil 501 
319. 	 a excepcionalidade do liti sconsórcio necessário .................... ... . 502 

320. 	 um indiscutível li tisconsórcio necessário-unitário .................... . 503 

321. sem possibilidade de cindir-se terri torial mente ........................ . 505 

§ 42 - DOIS TEMAS ·RELATIVOS À COMPH~NCIA TERRITORIAL 

322. 	 trinta- e-cinco Municipalidades situadas em dois Estados 506 
323. 	 foros eletivamente concorrentes: visão sistemática ...... . 507 
324. 	 típico caso de foros concorrentes - o de Guaratinguetá é um 

deles ......... ...................... ................. ............................... ........... . 508 
325. 	 diferentes Estados da Federação: ponto inteiramente destituido 

de relevância ................................. ...... ... ... ...... ............. .... . 509 

§ 5º - ANTECIPAÇAo DE TUTELA 

326. 	 providências já tomadas por algumas Municipalidades ........... . 5 11 


suMÁRJo 

327. 	 antecipação de tutela, razão de ser e os req 
cessão ................................................ ....... .. 

328. 	 males de dificil reparação (procedimentos 
rados) ................................... ....... ..... ........ . . 

329. 	 a grande probabilidade do direito ......... .... . 


§ 62 - PROPOSIÇOES CONCLUSIVAS 

330. 	 primeira conclusão: litisconsórcio necessál 
to indissolúvel ...... .. ..................... .. ..... ....... , 

331. 	 segunda conclusão: prevenção do foro escl 
332. 	 terceira conclusão: imperiosa tutela antecil 

XJ(J- CONTRATO ADMINISTRATIVO, INDISPOl 

E FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CON 

333. 	 os negócios ajustados entre a COPEL e sua ! 
334. 	 sucessivas decisões judiciárias desfavoráv< 
335. 	 os temas e os quesitos ................................ 

336. 	 transação ................... ........... ...................... 

337. 	 o juiz e a transação ........... ... .... ... ... ..... ......... 

338. 	 sobre a disponibilidade ou indisponibilida( 
339. 	 a transação entre os contratos administrati, 
340. a força obrigatória da transação .................. 

34l. um racioc~nio ~s avessas (I) .......................1 

342. 	 um raClOClOlO as avessas (li) ....................... 

343. 	 uma autêntica transação .............................. 

344. 	 uma força obrigatória reafirmada e enfatiZ! 
345. respostas sucintas aos quesitos .................. 


AO EMPREGADO - ÔNUS DA PROVA E 

346. 	 processos trabalhistas com questões pr 
347. 	 as reclamações .................................. ......... 

348. 	 os acontecimentos processuais ................ .... 

349. 	 a responsabilidade civil do empregador - e 

rial e o processo ............. ..... ....... .... ............ . 
350. responsabilidade civil e causalidade .......... 

35l. no plano processual... .................................. 

352. 	 do objeto da prova ao ônus de provar ......... 

353. 	 a alegada potencialidade danosa das substâJ 
354. 	 inversões do ônus da prova - a convencio 
355. 	 sobre a insuficiência da prova produzida e 
356. 	 prova insuficiente e regra de julgamento 

fato inexistente ............................................ 
357. 	 Ônus da prova e custeio da perícia ...... ........ 

358. 	 perícias com expectativa de honorários ad , 
359. 	 sobre a perita sem qualificação profissional 

da ...................................................... ........... 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_ _ 

PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL 

DA llJsnçA FEDERAL 

478 

IlImbém para pronunciar-se sobre esse litisconsór

479 


da FederaL"""".. " 

480 


DE PEDIDOS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA, 

NECESSÁRIO E CONCURSO Eu:nvO DE FOROS 

prestados em dezenas de municípios 482 

ao [ss e isenção no Município de Guara

483 

via de Ser proposta - os pedidos e os diversos 


484 

sórcio necessário-unitário e a competência 


485 


dos consulentes e seus fundamentos autôno
_...._"'" .... " .. --"-_ .. .. _, .. .......... ,, .... "".. -"-" .. _, .. ,, 486 

de direitos e de ações .. _ """",,,,,,,.,,, 488 

um dos fundamentos será suficiente (confir

489 

492 


494 

494 

497 

498 


tivas ......... , ... , ..................... " ... 499 

no Código de Processo Civil 501 


sórcio necessário" ...... .. 502 

necessário-unitário. 503 


cindir-se terrÍlorialmente ..... " .... ,. 505 


À COMPETÉNC[A TERRlTORlAL 

nícipaliidades situadas em dois Estados. 506 

concorrentes: visão sistemática ...... . 507 


o de Guaratinguetá é um 

508 


da Federação: ponto inteiramente destituido 

509 


TUTELA 


já tomadas por algumas Municipalidades " .. " 51 


sUMÁRlO 	 21 

327, antecip,lção de tutela, rdzão de ser e os requisitos para sua con
cessâo __ "" .... ,, ___ .. ,,''" , ... ,.,,, , .... " ",."."" ,. ,. "'" ",_ """""""'''""'' ",,_ 512 


328_ males de difícil reparação (procedimentos tributários já instau
513 


329, 
 probabilidade do direito "" ...... """... """"."" .... ,, ........... . 514 


§ 6Q PROPOS1ÇOES CQNCLUS1 VAS 


330_ primeira conclusão: litisconsórcio necessário-unitário e portan
to indissolúvel '"_" .... '" ....... '" ...... _'" ........ _............ ".... 515 


331. segunda conclusão: prevenção do foro escolhido pelos autores 5J6 

332. terceira conclusão: imperiosa tutela antecipada." ..... ".............. 517 


)(X!- CONTRATO ADMINISTRATIVO, INDISPONIBILIDADE DE BENS 

E FORÇA OBRIGATÓRIA OOS CONTRATOS 

333, os negócios ajustados entre a COPEL e sua atual adversária ... 519 

334, sucessivas decisões judiciárias desfavoráveis ................. . 520 

335, os temas e os quesitos ... " ........ "_ .............""".. _" .. ",,, .... ,,.,, ...... ,, 521 

336, transação ""_" .. """"".,,"""" ... ,,........ ,,, .. ,,,,.,,_ ..... ,,_ .. 522 

337, o e a transação.. ...... .." .. " .. " ........ .. 524 

338. a disponibilidade ou indisponibilidade de direitos" 525 

339, a transação entre os contratos administrativoL"" .. ""_".""_,,,, 527 

340, a ob;igatória da transação ................... " .............. " ...".""" 529 

341. um rac:oc;mo;;s avessas (1) ."." ...... "" .. " ....... """.""." ..".""",,_ 530 

342, um raClOClnlO as avessas (Il) ".""_"..."".....""" ... "_".. ,, .. _,,. 532 

343, uma autênl1ca tracns,"çilo .. ,,, __ ,, .. ,,,_ ... ,,,,,, ... ,, ..... 534 

344. uma força reafinnada e enfatizada pela lei" 537 

345, respostas sucintas aos " ... "_" ... " .. " ... " ..... "",, .. 537 


XXII - RESPONSABILIDAOE 00 F,I\1PREGADOR POR DANOS 

AO EMPREGADO - ÓNlJS DA PROVA E PERíCIA INIDÔNEA 

346_ processos trabalhistas com 	 civis""".. 539 

347. as reclamações, ........""""."" .."",,,.,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,,, .. . 540 

348_ os acontecimentos processuais ....... _.... ,, ___ ... " .. _"".. __ "._ ... _,." ... _'o 540 

349. 	 a responsabilidade civil do empregador entre o direito mate

rial e o processo. . ...... "".... " ,,"" 541 

350. responsabilidade civil e causalidade"_ ... ""_".",,,, .. "_".",,_,,. 542 

351. no plano processual .. "" ,",," " " .. "", "" "-,, """-"""" .."" " .."" , 543 

352. do objeto da prova ao ônus de provar ............. " ...... " ....... "" .. .. 545 

353. a potencialidade danosa das substâncias " ... " .. " .. " .. " .. . 546 

354, inversões do ônus da prova - a convencional e a legal, .. "" ... ", 547 

355. sobre a insuficiência da prova produzida e o s/ale oflhe ar!.. ... 548 

356_ prova insuficiente e regra de julgamento - fato não provado é 


fato inexistente , "_,, 550 

357, ônus da prova e custeio da 
 551 

358. perícias com expectativa de ho{\{\rár;..< ad exÍlum ............. . 553 

359. 	 sobre a perita sem profissional e científica adequa

da.. .. 554 


L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



' 

J 

PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL22 

360. 	 prova pericial e conhecimento técnico-científico ......... ....... .. .. . 555 

361. 	 a esco lha do perito: em princípio, escolha pessoal do juiz ... . 557 
362. 	 limitações ao poder de escolha ......................... ................... .. . 558 

363. 	 a óbv ia razão de ser da exigência de habil itação técnico-cientí 

fica adequada ............... .... ....... ... ........... ... ..... .... .......... ......... . 560 
364. 	 conclu indo: a sra. perita nomeada não poderia ter sido nomea

da ... ........................................... .. ..... . 562 
365. 	 necessidade de nova perícia .. ... . 562 

XXlII- SHOPPING CENTERS E RELAÇÃO DE CONSUMO 

366. 	 o caso ..... .......... ......... .............. ........... ....... .. .... . 565 

367 . 	primeira aproximação ... ...... ................... .. ... .. .... .. ......... ... ... . 565 

368. 	 relação jurídica de consumo - confronto com conceitos meta-

jurídicos ........... ... ..... ..... .... ......... ...... ..................... ... ... . 566 
369. 	 conceitos jurídicos de consumo e de relação de consumo ........ . 568 

370. 	 shopping centers .. ............ .. ... .... ................ .... ........... . 570 

37 1. reconfirma-se: os shopping centers são estranhos às relações de 

consumo ...... ................. .................................... ...................... . 572 

TiTULO V 
DrRElTO SOCIETÃRlO 

XXN - SOCIEDADE MERCANTIL INCORPORADA 

E RESID UAL PERSONALIDADE JURlDICA DE DrREITO PROCESSUAL 

372. ação rescisória proposta por Trikem S.A . ..... ... .................... ..... . 575 

373. uma colocação metodológica de primeira grandeza ....... .. ... .... . . 577 

374. tornando ao caso ...... ....... ...... ............. ....... ....... .... ... ........ ....... ... . 578 

375. personalidade jurídica - aspectos conceituais gerais ............ .... . 580 

376. personalidade jurídica de direito processua l ..... .. .. .. .. ............. .. .. 582 

377. a residual personalidade processual de Trikem S.A ............... .. 584 

378. situação não equiparável à de uma pessoa fal ecida .. .. 586 
379. a participação ativa da sucessora Braskem .... .. ...... ....... .. ......... .. 588 

380. 	 sobre a vontade nos atos jurídicos e a lógica do razoável ........ . 589 

381. 	 uma ponte entre os tópicos precedentes e os que virão a seguir 59 1 
382. a disciplina dos defeitos dos atos processuais e o valor do esco

po real izado .... ........ ......... .. ........ ... ...... .......... ....... ........ .. ..... ..... .. 594 
383. 	 o pleno exercício da defesa pela ré e o procedimento sem tu-

muitos... .... .. ..... ..... ... ........ ............. .... ............. ........ ............. . 596 
384. 	 a sanabtlidade dos vicios do processo .. .... .... ................... ........ .. . 597 

385. 	 proposições conclusivas e sucintamente fundamentadas ..... .. 600 

xxv - SOCIEDADES ANÔNIMAS E LEGITIMIDADE DOS MINORITÁRIOS 

- QUESTÚES PROCESSUAIS 

§ 10 -	 A CONSULTA 

386. introdução ...... . .. ..... ............. .. .. ...................................... ... ...... .. . 603 


sUMÁRIO 

387. 	 as indagações - quesitos .. .. ..... ...... .... ........ . 


§ 2° - SOBRE A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL 

388. 	 o art. 246, § 1° da Lei das Sociedades AnôI 
389. 	 substituição processual - prímeira aprox irr 
390. 	 direito alheio, ação própria e condição de I 
391. 	 o direito alheio e a demanda proposta pelo 
392. 	 fundamentos da outorga de legitimidade a( 
393. 	 efeitos sobre a esfera de direitos do substit, 
394. 	 legitimidade extraordinária para hipóteses 
395. 	 o substituto processual e o representante-

não é ... .............. .... ........ ........ .... ........ .......... . 
396. 	 faculdade do substituto, dever do represent 

§ 3Q 
- UM CASO TlplCO DE SUBSTITUiÇÃO PROCESSUAL 

397. 	 tornando ao art. 246 e aos termos da consu 
398. 	 o representante, o poder de representação e 

deveres ......... .. ... .. ........... .... .. ........... ...... .. .. . . 
399. 	 os minoritários legitimados pelo art. 246 U 

dos - uma faculdade, não um dever .. .. .. .... . 
400. 	 os minoritários são típicos substitutos proe< 

§ 4" - DECORRÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PR 

40 \. introdução do capítulo ..... ........ ....... .. ....... . .. 
402. 	 os minoritários agem em nome próprio e ni 
403. 	 o resultado positivo da causa beneficia diJ 

nhia ... ....... ....... ......... .. .. .............. ... ..... ....... .. . 
404. 	 o valor da causa: invariável, sejam quantos 
405. suportam os encargos financeiros do proces 

norários da sucum bência em caso de vitóril 
406. 	 adm iss ível a intervenção de litisconsortes u 
407. 	 sem legitimidade para atos de disposição dI 
408. 	 desistência da ação pelo substituto processl 
409. 	 ainda a desistência da ação: ato privativo, 

cessuais ... ......... ......... ... ....... .... ...... .. ... .. ...... . 

410. 	 a controladora que paga ao minoritário pa&j 
411. 	 substituição processual e alienação da açoo 
412. 	 a coisa julgada vincula a companhia e todo! 

substitutos .... ..... ............ .... ......... .... ............ . 
413 . 	 o prêmio é dividido por igual entre os auto 
414. 	 idem quanto às despesas e honorários da s 
415. 	 acordos entre o administrador e o controlad 

§ 5° - AÇÃO CIVI L PÚBLICA E AçAo DOS MINORlTÁRIOS 

41 6. 	 a ação civil do Ministério Público (lei n. 7.\ 
417. 	 ação civil pública: outro caso de substituiçã 
418. 	 direitos e interesses individuais homogêneo 
41 9. 	 prejuízo direto, em oposição a prejuízo indi 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO C!VlL EMPRESARIAL 

e conhecimento técnico-científico ,"""'"" 555 

em princípio, escolha pessoal do juiz, 557 


de =olha '"'''' ,,,,,,.,,,, """" """"" " ,," " " " " 558 

de ser da de habilitação téen ico-cientí· 


560 

nomeada não poderia ter sido nomea

562 

562 


I-Blft'PP!N'G CENTERS E RELAÇÃO DE CONSUMO 


565 


""",au' .".""" ''''''".""".""",,"'" 565 


566 

lliuri,dic.?s de consumo e de de consumo."""" 568 


SUMÁRIO 	 23 

387, as indagações - Qm:sl!()s 	 603 


§ 2" _. SOBRE A SUBSTJTUIÇÃO PROCESSUAl 

388 o art. 246, § I" da Lei das Sociedades Anônimas " .."" .. " .. "", .. , 605 

389, substituição processual- primeira aproximação"""" 606 

390, direito albeio, ação própria e condição de parte no processo "" 607 

391, o direito alheio e a demanda proposta pejo substituto " .. """ .. ,,, 609 

392, fundamentos da outorga de legitimidade ao substituto .... 610 

393, efeitos sobre a esfera de direitos do substituído ." .. " .. 612 

394, legitimidade extraordinária para hipóteses bem especiticadas .. 615 

395. 	 o substituto e o representante - um é parte e O outro 


não é"" ..".." ...... ,,, ". " " " "",,,,,,,,,,,,, .. ,,,, .... ""...."." .... "." .... ,, .. , 617 

396. 	 faculdade do substituto, dever do representante .................. " .. . 618 


§ 32 .. UM CASO Típ.lCO DE SUeSTJTUlçiíO PROCESSUAL 

397. tomando ao art, 246 e aos lermos da consulta ."." .. " .... " .. " .. 618 


os shopping cenlers são estranhos às relações de 

TlTIJLoV 

ICA DE DIREITO PROCESSUA l 

do processo."" .. , .. "",,,,,,,.,,.,,,,,,,,,,, .. ,, 
e sucintamente fundamentadas" .. ".",. 

ANÔNIMAS E LEGITIMIDADE DOS MINORITÁRIOS 

PROCESSUAIS 

570 

572 

575 
577 
578 
580 
582 
584 
586 
588 
589 
591 

594 

596 
597 
600 

603 

398, o representante, o poder de representação e os correspondentes 
deveres ", .... " .. " .. , .. , ......... , .. " .... ,,,,, ................... ,,, .......... ,,,,,,,,,,,, 

399. os minoritários legitimados pelo art, 246 LSA - poderes limita
dos - uma faculdade, não um dever ... " ....... " .. " .. 

400, os minoritários são típicos substitutos prc'ce~;su:ais.,,,,, 

§ 4º DECORRÊ;;CIAS DA CONDiÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL 

401. introdução do capítulo " ... " ... " ........ """....."".. ,, ......... .. 
402. os minoritários agem em nome próprio e não da companhia .... 
403. o resultadu positivo da causa bendlcia diretamente a compa· 

ohia""....", ....... " .... , .. " .... , 
404, o valor da causa: invariável, sejam quantos forem os autores" 
405, suportam os encargos financeiros do processo e recebem os ho~ 

norários da sucumbência em caso de vitória ..... " ....... "."." 
406, admissível a intervenção de litisconsortes ulteriores" .......... " .. , 
407. sem legitimidade para atos de disposição de direitos " .. " .... "" .. 
408, desistência da ação pelo substituto .. " .. "", .... """,,,,, 
409. ainda a desistência da ação: ato dos substitutos pro~ 

cessuais, ......... ,,,,,.... ." .." ..,,, .. ',,, ..... , .. . 
410, a controladora que paga ao minoritário paga maL", 
411, substituição processual e da ações."" ....."" ... 
412, a coisa julgada vincula a companhia e todos os outros possíveis 

substitutos .. ,,, ... ,,...... ...",,,.,,,,,, .. ,,, 
413, O prêmio é dividido por igual entre os autores" ... " ..... " 
414, idem quanto às despesas e honorários da sucumbência. 
415. acordos entre o administrador e o controlador .. """.."""... 

§ Sº AÇÃO CIVIL P()SUCA E AÇÃO DOS MINORnARlos 

416. a ação civil do Ministério Público (lei n, 7,913, de 7.1 
417. ação civil pública: outro caso de substituição pf()ce:ssual 
418, direitos e interesses individuais homogêneos ............. " .. ". 
419, prejuízo direto, em a prejuízo indireto." .. " .." ... 

621 

622 
623 

624 
625 

626 
627 

629 
631 
633 
634 

635 
637 
637 

642 
642 
645 
645 

648 
649 
651 
652 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL 

420. 	 a ação dos sócios e a ação civil pública da lei n. 7.913, de 
7.12.89................................................ .... .. .. ... .. ......................... 653 

421. 	 nem litispendência nem coisa julgada ........ ........ ...... .. ..... 655 

422. 	 composição inadmissível e portanto ineficaz .............. .............. 656 


XXVI - SOCIEDADES ANÔNIMAS E RESPONSABILIDADE ClVTL 

DO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS 

§ l º - APRES ENTAÇÃO 

423. 	 antecedentes - o Condomínio Acionário................. ............... . 65 8 

424. 	 as iniciativas judiciais .. .. .... ........ . .. ............................. 659 

425. 	 análise das demandas propostas: primeira aproximação. 660 
426. 	 a consulta e as questões suscitadas ................................... 662 


§ 2° - ANÁLISE cRincA DAS DEMANDAS DO ESPÓLIO DE MARTlNHO 

427. 	 o cúmulo de pedidos proposto pelo autor e o sujeito passivo de 
cada um deles ... ......................... ..... .. .... .............................. 663 

428. 	 a anulação da deliberação assemblear: um pedido que não foi 
feito ........... ............................ ................................. 664 

§ 3º - ILEGITIMIDADE AO CAUSAM DO ESPÓLIO- AUTOR 

429. 	 o problema da legitimidade ad causam ativa em relação a cada 
~~~~........................................ ......... . . 6M 

430. 	 sobre a legitimidade ordinária e a extraordinária (substituição 
processual) ........................................................... ....... ...... 665 

431. 	 o sócio como representante ou como substituto processual... .. 667 
432. 	 ilegitimidade do Espólio-autor em relação à responsabilidade 

dos diretores................ ........ ....................... ............................ . 668 
433. 	 ilegitimidade em relação aos alegados danos diretos ..... 671 
434. 	 ainda a ilegitimidade do Espólio-autor: conclusões do parágrafo 674 

§ 4° - PRESCRIÇÃO E PREJUOIC IALlDADE 

435. 	 prescrição: duas vertentes ........... .. ...................................... 675 

436. 	 responsabilidade civil: prescrição em três anos.................. 676 

437. 	 anulação dos contratos sem anular a deliberação social? 678 
438. 	 prejudicialidade........................................... ... ............ ............... 678 

439. a prejudicialidade e a prescrição (ou decadência) no caso em 

exame................................................. ...... ..... .. ....... .. ........ .......... 679 
440. 	 direito potestativo não exercido no prazo: decadência consuma

da .... .... ......................................... .. ...... .... ..... ............. .. 680 
441. 	 conclusão quanto aos pedidos de natureza não-pecuniária. 682 
442. 	 conclusão geral do parágrafo: extinção de ambos os processos 683 

§ 5º - ENTRE A IN AD MISSIBILlOADE DA PRETENSÃO PRINCIPAL E A DA 

INDISPONI BILI ZAÇÃO DE BENS 

443. 	 relação de instrumentalidade entre a tutela cautelar e a princi
pal...... .... ..... .... ...... .. ... ............. . ................................ 683 

444. 	 indisponibilização de bens e defesa do patrimônio público ...... 684 
445. 	 natureza jurídica do ato judicial de indisponibilização.. .... 686 

SUMÁRIO 

446. 	 a destinação específica da indisponibiliza\ 
447. 	 sem periculum in mora - sequer a petição 

quadamente ..................................... ...... .. .. . 
448. 	 semfomus bonijuris ......................... .... .. ... 


§ 60 - vlctos DA PETiÇÃO INICIAL, CONEXIDADE E R.ES 

449. 	 pedidos incompativeis e parcial inépcia da 
450. 	 conexidade ................................................ . 

451. 	 causas de pedir coincidentes ............. ........ . 

452. 	 pedidos coincidentes .................................. 

453. 	 responsabilidade civil objetiva (CPC, art. I 

§ 7° - SiNTESE E CONCLUSÕES 

454. 	 síntese conclusiva .... ....... ......................... .. 

455. 	 ação individual e ação social ................... . 

456. 	 ilegitimidade ativa na ação social .. .......... . 

457. 	 sobre os prejuízos indiretos: mais que siml 

causam ..... ......... ...... ....... ......... .... ... ............ 
458. 	 prescrição: responsabilidade civil dos direi 
459. 	 decadência: anulação de atos ............ .... .... . 

460. 	 ausente ofomus bonijuris ........................ .. 

461. 	 sem periculum in mora .................... .......... . 

462. 	 indisponibilização de bens: medida inadeql 
463. 	 cumulação indevida de pedidos - incompa 
464. 	 causas conexas e sua reunião .................... .. 

465. 	 responsabilidade objetiva do autor ............ . 


XXV" - ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABEl 

E CONVERSÃO EM SOCIEDADE LIMITADA - Qtn 

466. 	 o caso ........ .. ...... .. ....... ................................ . 

467. 	 a consulta .... .. ................... .......................... . 

468. 	 sociedades sem fins lucrativos - associaçÕt 
469. 	 a transfonnação e seu significado .............. . 

470. 	 o regime estabelecido em estatuto ............. . 

471. 	 a estrutura do Centro Hispano-Brasileiro ( 

sociedade sem fms lucrativos .... .... ............ . 
472. 	 a decisão tomada em assembléia .. ... .. ........ . 

473 . 	 a exclusão dos sócios e sua causa - a efi 

estatuto social .................... ............ ............ .. 
474. 	 ainda o art. 12 - interpretação sistemática I 
475. 	 controle jurisdicional ................................ .. 

476. 	 três ausências consecutivas e o julgamento a 
477. 	 a assembléia e a ata ....................... .............. 

478. 	 O pedido de inclusão de novos sócios por d. 
479. 	 sociedade de pessoas, não de capital ...... .... . 

480. 	 impossibilidade jurldica da demanda ...... ... .. 

481. 	 dois quesitos, um só problema ................... . 


L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO CrvIL EMPRESARIAL 

dos sócios e a ação civil pública da le i n. 7.9 13, de 
.......... ................. ............... 653 

Píll,spe,nd1ência nem coisa julgada ............... ... ..................... 655 
656 

658 
659 
660 
662 

paOlJllual,e civil: prescrição em três anos ........ ................ . 
COl1tl1lltOS sem anular a deliberação social? ......... . 

~)tesltativo não exercido no prazo: decadência consuma-

F'AIJMJSSIBlI .IDA.DE DA PRETENSÃO PRJNCIPAL E A DA 
plLILAC;AO DE BENS 

de instrumentalidade entre a tutela cautelar e a princi

r-::·::i:;;;~;;· d~· ;; ··· · ··································· .. .. ........... .. ......"-'bJI de bens e defesa do patrimônio público ..... . 
jurídica do ato judicial de indispon ibilização ............. . 

663 

664 

664 

665 
667 

668 
671 
674 

675 
676 
678 
678 

679 

680 
682 
683 

683 
684 
686 

SUMÁRIo 2S 

446. a destinação especifica da indisponibi li zação, segundo a lei 687 
447. sem periclIlum in mora  sequer a petição inicial o alegou ade

quadamenle ....................................... .... ......... ... ..... .................. 688 
448. sem fumllsbonijuris ............ .................. ........................ ........... 689 

§ 6" - VÍCIOS DA PETiÇÃO INI CIAL, CONEXIDADE E RESPONSABILIDADE DO AUTOR 

449. pedidos incompatíveis e parcial inépcia da petição inicial.. ...... 691 
450. conex idade ................................... .............................. ............... 692 
451. causas de pedir coincidentes ... ...... ......................... .............. ..... 693 
452. pedidos coincidentes ........... .. .... .. ................................... ........ .... 694 
453 . responsabilidade civil objetiva (CPC, art. 811) ..... .................... 695 

§ 72 - SiNTESE E CONCLUSOES 

454. síntese conclusiva ...... .......... ................. .................................... 695 
455. ação individual e ação social .. ..... ......... .................................... 696 
456. ilegitimidade ativa na ação social............... ........ ...................... 697 
457. sobre os prejuízos indiretos: mais que simples ilegitimidade ad 

causam ... .. .... ..... .. ....... .. .......... .................. ... ................. ............. 697 
458. prescrição: responsabi lidade civil dos diretores .................... .... 698 
459. decadência: anu lação de atos .................... ............ ... ...... ........ .... 698 
460. ausente O fomus boni juris ............................. .. ...... ... ..... .... ........ 699 
46 1. sem periculum in mora ............................... .... ...... ...... ............... 699 
462. indisponibilização de bens: medida inadequada............. .......... . 700 
463. cumu lação indevida de pedidos - incompatibilidade................ 700 
464. causas conexas e sua reunião ........ ............................... ....... ....... 70 I 
465 . responsabilidade objetiva do autor .................. ....................... ... 70 1 

XXVII- ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

E CONVERSÃO EM SOCtEDADE LIJI1IT ADA - QUESTOES PROCESSUAlS 

466. o caso ..... ...... ...................................... .... .............. .. ......... ......... '. 703 
467. a consulta ...... .. ....... ................................. .... ...... .. ....................... 704 
468. sociedades sem fins lucrativos - associações ....... .. ....... ............ 704 
469. a transformação e seu significado .............................................. 707 
470. o regime estabelecido em estatuto ... .... .. ...... ....... ............ .. ........ 708 
471. a estrutura do Centro Hispano-Brasileiro de Cultura enquanto 

sociedade sem fins lucrativos ..... .... ... .... .................................... 708 
472. a decisão tomada em assembléia ......... ...................................... 709 
473. a exclusão dos SÓcios e sua causa - a eficácia do art. 12 do 

estatuto socia l ....... .... ...... .. ....................... ... ............................... . 
474. ainda o art. 12 - interpretação sistemática do estatuto ............. . 
475. controle jurisdicional ........ ....... .... ........ ................................ .... . 
476. três ausências consecutivas e o julgamento antecipado do mérito 
477. a assembléia e a ata ................... .......................... ................. . 
478. o pedido de inclusão de novos sócios por decisão judicial 
479. sociedade de pessoas, não de capital ............................ . 
480. impossibilidade jurídica da demanda................................. ...... . 
481. dois quesitos, um só problema .................................................. . 

711 
713 
715 
716 
716 
718 
719 
721 
722 

inadmissível e portanto ineficaz ............ ................ 

- LECITIMIDADE DOS ACION ISTAS MINORITÁRIOS 

- o Condomínio Acionário...................... ......... .... 
judiciais ........ ... ...... .. ..... .................. ...................... 

demandas propostas: primeira aproximação ... .... .... 
e as questões suscitadas .. .... ..... .. . ........ . ........... ......... 

DAS DEMANDAS 00 ESPÓLIO DE MARTINHO 

de pedidos proposto pelo autor e o sujeito passivo de 

................................. ............. ... .. .. . ... .. ... . . .. ..... . . . . . . 0' 0 

AO CAUSAM DO E SPÓLIOAUTOR 

da legitimidade ad causam ativa em relação a cada 
pedidos ................................ ............................. ............ . 
legitimidade ordinária e a extraordinária (substituição 

representante ou como substituto processual .. ... . 
do Esp6lio-autor em relação à responsabilidade 

.. ... .... ... ..... .... .. .... ... ..... ............................................ 
em relação aos alegados danos diretos ......... ...... . 

ilegitimidade do Esp6lio-autor: conclusões do parágrafo 

..... .... .... ..•.....•............ . .............. 

!CiaJidadf 

p"''''.''Ui.Ut e a prescrição (ou decadência) no caso em 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 PROCESSO CIV1L EMPRESARlAL 

482 . dupla incompatibil idade - prej udicialidade........... ... . .. .... ......... 724 
483 . indeferimento da peti ção inicial ou extinção do processo em 

momento ulterior..... ............ ....... ...... ...... .. ..... ... .. .... ... ..... ... ... ...... 726 
484 . antecipação da tute la: razão de ser e requisitos básicos.. .... ....... 728 
485. respondendo aos quesitos.... ............. ...................... ... ... ... ...... .. ... 730 

XXVllt - DEBÊNTURES E CLÁUSULA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO 

- QUESTOES PROCESSUAlS 

§ l ° - o CASO E A CONSU LTA 

486. antecedentes ........................ ..... ...... . ........... ................... .... ........ 732 
487 . uma ação de consignação em pagamento e uma declaratória in

cidental, ambas movidas por Kieppe ... .............. ....... ... ...... .. ...... 733 
488. questões de fato suscitadas no processo e o julgamento anteci

pado do mérito ...... .......... ..... .. ....... .... ...................... ........... 734 
489 . os fundamentos da apelação e os temas trazidos à consulta ...... 735 

§ 2 0  JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO E DIREITO Á PROVA 

490. j ulgamento antecipado do mérito, direito à prova, livre conven 
cimento j udicial e devido processo lega l ........ ................. .. ... ..... 736 

491 . enlTe o julgamento antecipado e o saneamento do processo ..... 737 
492. tomando ao caso: fatos dependentes de prova... .......... ..... 73 9 

§ 3 0 - MOTIVAÇÃO lNSUFICIENTE 

493. a legítima dimensão do dever de motivar ...... ................... 742 
494. tomando ainda uma vez ao caso: deficiências na fundamenta 

ção.. ........ ........ ..... . ....... .. ............. ...... ......... ................... 745 

§ 40  ENTRE O RIGOR CAMBIÁRlO E A EFICÁCIA DE UMA CLÁUSULA 

EXTRACAR TULA R 

495. reJembrando pontos relevantes .... ............ .................... ...... 746 
496. títulos de crédito, abstração e cartularidade.... ..... ................. ..... 748 
497. a posição do endossatário ...... .................... ... .... ....... ...... .. ....... .. 749 
498. pleno conhecimento pejo Fundo .. ....... .............. ...... .. ........ 751 
499. mas houve realmente um endosso?.. ... ... ......... 752 

§ 50  ANTECIPAÇÃO DA TurELA RECURSAL E Juizo DO MAL MAJOR 

500. a si tuação concreta e o pedido de antecipação de tutela recur
sal......... ..... ................ .. .................. ...................... ... 753 

501. o mal irreparável e a probabilidade de provimento do apelo ..... 754 
502 . periculum in mora......... ...... ........... .................. ... ......... ...... ..... . 754 
503. juízo do mal maior ....... ......... ............................ ..... ... .... .. ........... 756 
504. ojumus bonijuris e ojuízo do direito mais forte........ ..... 758 
505. sobre a eficácia abstrata do título executivo 760 
506. urgência urgentíssima ......... ......... ........... ....... .......... ....... 762 

§ 6" - SINT~SE DAS CONCLUSÕES 

507. sobre o indev ido j ulgamento antecipado do mérito ........ 763 
508. sobre a insuficiente motivação da R. sentença ......... .... ....... 764 
509. sobre a oponibilidade da cláusula ao cessionário ... ... ................ 765 

sUMÁRIo 

523. O controle jurisdicional na ação popular e! 
524. tomando ao caso concreto e concluindo o , 

§ 3° - PREJUDICIALIDADE E DEcADIlNCIA 

525 . o autor pede somente a condenação a reSSl 
de atos .. .. ........... ............. .. .. ................ ........ . 

526. relaçõesjuridicas dominantes e relações de 
sucessivos ...... .. ........................... ... ............. , 

527. anulação do ato e condenação dos agentes 
ção de prejudicialidade ......... ........ ............. . 

528. definitividade, decadência, prejudicialidadi 
529. nenhum pedido principal relativo aos srs. ( 

§ 4"  CONCLUSÕES PONTUA.IS FUNDAMENTADAS 

530. a definitividade das decisões do Conselho 
tração ....... ......... .... .... ... ...... .... .... ................. . 

531. é inadmissível condenar sem anular ..... .... .. 
532. decadência do direito à anulação e extinçãc 

ções de indenizar. ............... .... ......... ........... . 
533. encargos da sucumbência sem sucumbêná 

510. 	 sobre a antecipação da tutela recursaL..... 

TITULO VI 
DIREITO TRmUTÁRlo, EXECUÇÃO E c 

XXIX - CONSELHO DE CONTRIBUINl' 

DA RESPONSABILIDADE DOS CON!1 

§ I" - OS ANTECEDENTES E A CONSU LTA 

511 . 	 uma ação popular, seus fundamentos, seus 
512. 	 os temas desenvolver .... ..... ...................... .. 


§ 2° - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, DEflNITIV1DADE, co 

5 13. 	 alguns pormenores do caso e das decisões 
5 14. as alegações do autor popular em relação 

pugna ............... .... ............ .. ........................ . 
515 . 	 inafastabilidade do controle jurisdicional .. 
516. 	 a coisa julgada e a imunidade dos efeitos d 

vOs······ .............. ·.. ·· .. ···· ...... · .. ···· ·.. ·.. ·· .. · ...... 151 7. 	 compromisso com a garantia do devido pn 
518. 	 definitividade ............. .............................. .. 

519. 	 declaração de vontade do titular do poder ( 

cia juridico-substancial sobre o crédito .... . 
520. 	 controle jurisdicional limitado ................. .. 

521. 	 a tendência uni versalizadora da tutela juri 

legítimas limitações .... .................. ............ . 
522. 	 o controle dos atos administrativos e a sei 

doEstado ..... ..................... .... .... ................ .. 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



realmente um endosso? .......................................... . 

DA TUTELA RECURSA L E JuIzo DO MAL MAIOR 

concreta e o pedido de antecipação de tutela recur-

PROCESSO CIVIL EMPRESARlAL 

incompatibilidade - prejudicialidade.. ... ... .... .................. 724 
. da petição inicial ou extinção do processo em 

ulterior.. ... .. ......... .. .......... ... . ... ..... ... .... .. ... .. .. ..... ....... ... . 726 
da tutela: razão de ser e requisitos básicos............. 728 
aos quesitos............ ......... ............ .... ................ ..... 730 

DEBÊNTURES E CLÁUSULA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO 

- QUESTÓES PROCESSUAIS 

.. ................. " ................... .... .... ............................ . 
de consignação em pagamento e uma declaratória in

ambas movidas por Kieppe .......................... .. ........... 
de fato suscitadas no processo e o julgamento anteci

mérito ................. ........ ..... ........ .................. ....... ........ . 
Id<lm(:ntc)s da apelação e os temas trazidos à consulta ... 

pU Ju,,,·'''·.' e devido processo legal .................................. . 
I> jul~:amlenlto antecipado e o saneamento do processo. 

~lhe<:im(:ntc pelo Fundo ...................... .. .............. .. ...... . 

rn:Daráv'CI e a probabilidade de provimento do apelo .... . 
in mora...... ..... ......... ....... ..... ... ................ ................. . . 

mal maior .... ............. .......... .......... ....:.: ....................... .. 
bonijuris e o juízo do direito mais forte ...... ............... . 

Ieficácia abstrata do título executivo ...... .... .. .. 
urgentíssima .... ......... ...... .. ...................... .. ....... . 

indevido julgamento antecipado do mérito .................. . 
insuficiente motivação da R. sentença ...... ...... ............ .. 
oponibilidade da cláusula ao cessionário ................ ... .. . 

732 

733 

734 
735 

736 
737 
739 

742 

745 

746 
748 
749 
75 1 
752 

753 
754 
754 
756 
758 
760 
762 

763 
764 
765 

sUMÁRIo 

510. sobre a antecipação da tutela recursaL ................................... .. . 

TíTULO VI 
DIREITO TRIIlUTÁRJO, EXECUÇÃO E COMPETÊNCIA 

XXIX  CONSELHO DE CONTRIBUlNTES E LIMITES 

DA RESPONSABILIDADE DOS CONSELHEIROS 

§ 12  OS ANTECEDENTES E A CONSULTA 

511. uma ação popular, seus fundamentos, seus pedidos 
512. os temas desenvolver ...... ............... ................ ....... .......... ........ .. 

§ 22 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO, DEFINITIVIDADE, CONTROLE JURlSDI CIONAL 

513. alguns pormenores do caso e das decisões do E. Conse lho ...... . 

27 

766 

769 
771 

772 

antecipado do mérito, direito à prova, livre conven 

ao caso: fatos dependentes de prova .................... . 

dimensão do dever de motivar .......... ............ .......... .. 
ainda uma vez ao caso: deficiências na fundamenta

... •••• ....••. .. .... . ••.......•... .... .•.....••. •.•• 

pontos relevantes .. ........ .... ................ .................. .. 
crédito, abstração e cartularidade ........ .. .... .......... .. .... . 
do endossatário .............. ....... ' ...... .................... ........ . 

514. 	 as alegações do autor popular em relação às decisões que im
pugna ...... .. .. ........................ ....................................... ..... ......... . 773 


515 . 	 inafastabilidade do controle jurisdicional ................ .......... .. . 774 

516. 	 a coisa julgada e a imunidade dos efeitos dos atos administrati 

vos .... ..... ................... ... .. ................. ...... ................. ..... .......... : .... . 775 

517. 	 comprom isso com a garantia do devido processo legal... ........ .. 776 

518. 	 definitividade ... .. .. ..... .................... .. ................. .. ......... .............. . 778 

519. 	 declaração de vontade do titular do poder de tributar: sua eficá

cia jurídico-substancial sobre o crédito .................................... . 781 

520. 	 controle jurisdicional limitado ............ . ............... ................ ..... . 783 

521. 	 a tendência universalizadora da tutela jurisdicional e algumas 


legítimas I i m i tações ......... ......... ............... ............. ... ................. . 784 

522. 	 o controle dos atos administrativos e a separação dos Poderes 


do Estado .......... ........ ............................................................ .... .. 786 

523 . 	 o controle jurisdicional na ação popular e sua limitação .......... . 788 

524. 	 tomando ao caso concreto e concluindo o capítulo .................. . 790 


§ 3Q 
- PREJUDICIALIDADE E DECADÊNCIA 

525. 	 o autor pede somente a condenação a ressarcir, não a anulação 

de atos ........................................ ...... .............. ...... .................. .. 793 


526. 	 relações jurídicas dominantes e relações dependentes - pedidos 

sucessivos .... .. ...... ... ...................................... .......... .................. .. 793 


527. 	 anulação do ato e condenação dos agentes e beneficiários: rela
ção de prejudicialidade .... ................ ................................. .. ...... . 796 


528. 	 definitividade, decadência, prejudicialidade ............................ .. 799 

529. 	 nenhum pedido principal relativo aos srs. conselheiros .......... .. 801 


§ 4" - CONCLUSOES PONTUA IS FUNDAMENTADAS 

530. 	 a definitividade das decisões do Conselho vincula a Adminis
tração ....................... .. .. ........ ...... .... .............. ..... ................. ....... . 803 


531. 	 é inadmissível condenar sem anular ...... ................................... . 805 

532. 	 decadência do direito à anulação e extinção de supostas obriga

ções de indenizar ................................................ ....... .... ........... . . 807 

533. 	 encargos da sucumbência sem sucumbência? .. ............ .. .... .... .. .. 807 


L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

. 

28 PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL 

xxx - DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES EM DINHEIRO 

534. um procedimento administrativo pendente perante o Col. Con
selho Nacional de Justiça ................................................... 809 

535. o tema e a sedejuridico-positiva da questão........... .................. 810 
536. a consulta, os temas e a estrutura do parecer .................... 811 
537. execução por quantia, penhora e depósito - premissas concei

tuais básicas ................................................................ 812 
538. a escolha do depositário - critério central e regras ordinárias... 813 
539. a menslegis ............................................ .................................... 813 
540. o Banco do Brasil de ontem e o de hoje: de um agente estatal a 

uma autêntica instituição financeira .......................................... 815 
541. uma sociedade de economia mista............................................. 817 
542. a Caixa Econômica Federal: uma empresa pública também in

serida no mercado financeiro............... ............................... 818 
543. concorrência em busca de lucro - o lucro das instituições finan

ceiras com os depósitos judiciais ......................................... 819 
544. o falso mito da idoneidade maior ........................................ 820 
545. tornando ao art. 666 do Código de Processo Civil e à sua inser

ção no contexto institucional de ontem e de hoje ...................... 821 
546. a competitividade: princípio básico das licitações..................... 822 
547. aparente inconstitucionalidade do art. 666, inc. I, em sua cômo

da leitura literal.......................................................................... 823 
548. interpretação conforme à Constituição Federal - abordagem 

geral ......................................................................................... 824 
549. interpretação: abordagem geral e interpretação sistemática ...... 825 
550. conclusão: a interpretação proposta - significado contextual do 

advérbio preferencialmente...................................... ............ 827 
551. tornando à técnica processual: depositàrios idôneos e suficien

temente confiáveis ......... ......................................... 829 

XXXI - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTJV1DADE, EMBARGOS DO EXECUTADO, 

HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA E DIREITO INTERTEMPQRAL 

552. 	 antecedentes ............................................................................ 831 

553. 	 os litígios antes travados entre as partes. .............................. 832 

554. 	 a execução pendente .............................................................. 832 

555. 	 os quesitos................................................................................. 833 

556. 	 decisões no curso da execução: razões e limites de sua admissi

bilidade....................................................................................... 834 
557. 	 regras sobre as objeções de pré-executividade ...... 836 
558. 	 tornando ao caso: a exceção rejeitada e os embargos depois 

opostos ..................................................................................... 838 
559. 	 sentença terminativa, insuscetivel de coisa julgada material.... 838 
560. 	 não havia o óbice da coisa julgada aos embargos opostos pelo 

consulente ..... ......... ... ...... ......... ............... ......... ........... ......... ...... 840 
561. 	 citação realizada na vigência da lei antiga............................. 841 

562. 	 direito processual civil intertemporal: abordagem geral........... 841 


sUMÁRIo 

563. 	 o termo inicial do prazo para embargar s( 
segundo a nova ............... ........................... . 

564. 	 conclusão: os embargos foram opostos ten 
565. 	 honorários da sucumbência: abordagem g 

Advocacia ................................................. . 
566. 	 entre um crédito e um direito de proprieda. 
567. 	 legitimidade passíva dos sucumbentes, nãe 
568. 	 sucumbências futuras e incertas: meras e, 

ranças, não direitos .................................. . 
569. 	 concluindo: o Banco não é devedor nem 

essa execução ...... ... ................................... . 

XXXII - COMPETÊNCIA INTERNA' 

E CONDIÇÕES DA AÇÃO MERAMENTE DI 

§ 10 - INTRODUÇÃO - O TEMA E A CONSULTA 

570. 	 as partes, a demanda e os pedidos que cont 
571. 	 os fundamentos dos pedidos: uma históri, 

empresas ..................................................... . 
572. 	 os temas processuais a desenvolver e os qu 

§ 2" - AUSENTES o INTERESSE DE AGIR E A LEGITIMlDAI 

573. 	 a missão da ação meramente declaratória n 
jurisdicional ............................................... . 

574. 	 a ação meramente declaratória em sua feiçã, 
da objetiva e o interesse de agir ................. . 

575. 	 a leitura adequada do art. 4", inc. I, do ( 
Civil ............................................................ 

576. 	 interesse-necessidade e interesse-adequaçã( 
577. 	 ausentes a necessidade e a adequação ......... . 

578. 	 a motivação expressa na petição inicial: teu 
579. 	 alterando o enfoque: do interesse de agir 

causam ........................................................ . 
580. 	 legitimidade ad causam: noções conceitua 

exigência ..................................................... . 
581. 	 manifesta ilegitimidade: nem legitimidade c 

ordinária ...................................................... . 
582. 	 nítida feição de uma ação coletiva, sem os 

admissibilidade ........................................... . 
583. 	 e a coisa julgada em face de terceiros? t, 

julgado ........................................................ . 

§ 30 - INCOMPETÉNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRA 

584. 	 as regras de competência internacional e sua 
ca ................................................................. . 

585. 	 passando ao caso em exame ......................... 

586. 	 fato ocorrido ou ato praticado no pais (CPC 

contratos celebrados na França .................... . 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL 

DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES EM DINHEIRO 

tdimento administrativo pendente perante o CaL Con
de Justiça .. ... ... ................................................. .. 809 


sedejuridico-positiva da questão ............................ .. 810 

os temas e a estrutura do parecer ............................ . 811 


quantia, penhora e depósito - premissas concei
812 

depositário - critério central e regras ordinárias ... 813 
813 

Brasil de ontem e o de hoje: de um agente estatal a 
instituição financeira .. ...... ................................. . 815 
de economia mista ........................................... .. 817 

f,c{)niimi.Cll Federal: uma empresa pública também in
m!:rclido financeiro .............. ................................... .. . 818 

em busca de lucro - o lucro das instituições finan
os depósitos judiciais ........................ ....... ... ........... " 819 
da idone.idade maior ........... .................................. .. 820 
art. 666 do Código de Processo Civil e à sua inser

institucional de ontem e de hoje ..................... . 82 1 

litiviruide: priJlcí~,io básico das licitações .................... . 822 

tm,co,nstiitu(:ioJlali.da,je do art. 666, inc. I, em sua cômo

823 

824 
825 

tpr~reren·cia/n.enle ..... ..... .. ........................................... . 827 


bllnfiáveis ............ ..... .. .............................. ...... ........... .. 829 


DE PRÉ:-EXEClITlVIDADE, EMBARGOS DO EXECUTADO, 

DA SUCUMBtNCIA E DIREITO INTERTEMPORAL 

... ................................................. .. ..................... .... 831 
antes travados entre as partes ........ .......................... .. 832 
pendente ... ........ ............................ .... .. .... ... .......... ... . 832 

833 
no curso da execução: razões e limites de sua admissi

................................................ .. ................................ 834 
as objeções de pré-executividade ........................ .. 836 

ao caso: a exceção rejeitada e os embargos depois 
~_................ .................................................................... . 838 

terminativa, insuscetível de coisa julgada materia!.. .. 838 
o óbice da coisa julgada aos embargos opostos pelo 

840 
~,llízada na vigência da lei antiga ................................ . 841 
,.-c>ce,;su,., civil intertemporal : abordagem gera!.. ........ .. 841 

SUMUUuO 29 

563. o termo inicial do prazo para embargar segundo a lei antiga e 
segundo a nova.. .... ................................ ......... ............................ 844 

564. conclusão: os embargos foram opostos tempestivamente ....... 846 
565. honorários da sucumbência: abordagem geral e o Estatuto da 

Advocacia ... .................... ....................... ................................... 846 
566. entre um crédito e um direito de propriedade.......... .................. 848 
567. legitimidade passiva dos sucumbentes, não do cliente .............. 849 
568. sucumbências futuras e inc~rtas: meras expectativas ou espe

ranças, não direitos ................................ .................... ........ 850 
569. concluindo: O Banco não é devedor nem parte legitima para 

essa execução ..... ..... ................................................................... 851 

XXXII - COMPETÊNCIA INTERNACIONAL 

E CONDIÇÓES DA AÇÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA 

§ 12  INTRODUÇÃO - O TEMA E A CONSULTA 

570. as partes, a demanda e os pedidos que contém ...... ........ .. .. .. ...... 852 
571. os fundamentos dos pedidos: uma história de negócios entre 

empresas............ ................................. ...................... ... ..... . 853 
572. os temas processuais a desenvolver e os quesitos.. ................... 854 

§ 20  AUSENTES O INTERESSE DE AGIR E A LEGI TI MIDA DE ATIVA 

573. a missão da ação meramente declaratória no quadro da função 
jurisdicional....... ................ .... ....... ........... ................. ................. 856 

574. a ação meramente declaratória em sua feição específica: a dúvi
da objetiva e O interesse de agir .................... ............................. 857 

575. a leitura adequada do art. 42, inc. I, do Código de Processo 
Civil ............. ........................................................... .................. 858 

576. interesse-necessidade e interesse-adequação ............................. 859 
577. ausentes a necessidade e a adequação................ ............... 861 
578. a motivação expressa na petição inicial: temor de insolvência . 863 
579. alterando O enfoque: do interesse de agir à legitimidade ad 

causam .. .. ...... .. ... .. .... .................. ......................... 864 
580. legitimidade ad causam: noções conceituais e justificação da 

exigência .. .. ........ ...... ...................................... .......................... 864 
581. manifesta il egi timidade: nem legitimidade ordinária nem extra

ordinária.................. ................ ....................... ...... .................... 866 
582. nítida feição de uma ação coletiva, sem os requisitos para sua 

admissibilidade ........ .................................................. 867 
583. e a coisa julgada em face de terceiros? total inutilidade do 

julgado ."""'''''''''''''''''''' ........................................................... 869 

§ 32  INCOMPETENCIA DA AUTOR IDADE JUDlCIÁRlA BRASILEIRA 

584. as regras de competência internacional e sua justificação políti
ca ................... ............................... .... ........ ................. 870 

585. passando ao caso em exame....................................................... 872 
586. fato ocorrido ou ato praticado no país (CPC, art. 88, inc . III)? 

contratos celebrados na França ...................................... 872 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

l 
, 

. 

PROCESSO CIVIL EMPRESAJUAL30 

587. 	 obrigação a ser cumprida no país (CPC, art. 88, inc. li)? tam
bém não ....... ....... ............... ............ ............. .. ......................... ... . 874 

588. 	 competência internacional e competência interna: esclareci
mento ..... .... .. .... ......... .............. .. .... ................. ...... ..... .. . 875 

§ 4 0 - RESPOSTAS CONCLUSIVAS AOS QUESITOS 

589. 	 essa ação declaratória é inadmissível... ............ ........ .. .. ........ .. .. .. 876 

590. nem legitimidade ordinária nem extraordinária ......... ........ .. .... .. 877 

59 \. a autoridade judiciária brasileira é incompetente ................ .... .. 877 


xxxm - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, BANCO CENTRAL 

E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

592. 	 o caso, o contexto e os temas de direito processuaL................ 879 

593. 	 significado e alcance das medidas postuladas na demanda in i

cial................ .... ...... ............ ... .. ......... .............. ............... ....... 880 
594. 	 litisconsórcio necessário ..... .... ...... .......... ......... .... ...... .... ........... 881 

595. 	 os resultados possíveis em caso de procedência da demanda 

principal.......... . .... ............................. ...... .................... .... .... 883 
596. 	 cont.: em face do Banco Central do Brasil............................... . 884 

597. 	 caso típico de litisconsórcio necessário-unitário ..................... . 885 

598. 	 competência da Justiça Federal .. ...... .. ...... ........ .. .... .......... 887 

599. 	 uma jurisprudênc ia impertinente alegada pelos autores ....... ... 888 

600. 	 competência para pronunciar-se sobre esse litisconsórcio ne

cessário......... ............. ......... ........... ....... ......... ......... ........ 889 
60 I. nulidade das decisões tomadas pela Justiça do Distrito Federal 890 
602. 	 pronúncia da incompetência e imediata remessa à Justiça Fede

ral ............... .... ................ ....... ....... ............... .......... .............. ...... 891 

TÍTULO VII 

TEMAS GERAlS E ATUAIS 


XXXN - ADMlSSLBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL 

OU EXTRAORDINÁRIO E AS CHAMADAS QUESTIJES MISTAS 

§ ] 0 _ O TEMA E A CONSULTA 

603. 	 um a elegante questão de admissibilidade do recurso especia l .. 895 
604. 	 o desequilíbrio da equação contratual e a demanda proposta.... 898 
605. 	 a motivação do V. acórdão ......................... ........... ............ 899 

606. 	 a consulta e o tema único.......... ............. ............ ........... 900 


§ 20 - O V. ACÓRDÃO, AS AFIRMAÇÓES DE FATO E A COLOCAÇÃO 

JURJDICA CENTRAL 

607. primeira aproximação .................................................. 901 

608. 	 ainda a inteligente colocação do V. acórdão ...... ........... ............ . 903 

609. 	 a falsidade das premissas de fato .... .... ... ................ ........ ........ 904 

610. 	 pontos de fato e pontos jurídicos intimamente entrelaçados ..... 905 

sUMÁRlO 

611. 	 juizos puramente jurídicos, não fáticos ..... 
612. 	o V. acórdão, a pericia e a necessária moti 
613. 	 uma premissa equivocada ................. ........ 

614. 	 sobre o dever de motivar, seus limites e se 
615. 	 a ciência então possfvel e a previsibilidad, 
616. 	 ainda sobre as questões mistas ................... 

617. 	 questões mistas, erros manifestos de fato 

conclusão final ......................................... .. 

xxxv - RECURSO ESPECIAL PROVIDO POR FUNDAl 

E RECLAMAÇÃO AO SUPREMO 'I'RIBlII\ 
§ 1°- O CASO E AS QUESTÓES POSTAS 

618. 	 a causa e seus recursos nas duas instâncias 
619. 	 o tema constitucional examinado no recurs 

§ 2° - O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTI ÇA E O CONTRO 
CONSTITUCIONALIDADE 

620. 	 entre a tipicidade recursal e a unicidade do 
621. 	 entre o recurso extraordinário e o especial 
622. 	 os fundamentos do V. acórdão e os dos rec 
623. 	 unicidade recursal e os acórdãos portada 

distintos ....................... ............. ................. .. 
624. 	 contróle constitucional no improvimento d 

não em seu provimento .............................. 
625. 	 tomando ao caso ....................................... .. 

626. 	 um indevido controle de constitucionalidac 

§ 3° - UMA RECLAMAÇÃO A SER ACOLHIDA 

627. 	 reclamação: abordagem conceitual e sistell1 
628. 	 a reclamação oposta pelos consulentes - ag 

concreta ................. .. ................................... . 
629. 	 conclusão: admissibilidade e procedência 

consulentes ........ ...... ...................... ........ ..... . 
630. 	 respondendo aos quesitos ........................... . 


XXXVI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO O~ 

DELEGACIA REGIONAL DA RECEITAi 

§ 10 -	 OS ANTECEDENTES E A CONSULTA 

631. 	 uma consulta envolvendo o direito processl 
632. 	 uma decisão definitiva do Conselho de Con 

vos embargos de declaração ................... .... . 
633. 	 dois pontos interligados de direito processu 

§ 2° - A PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA, O PRINCIpIO DA 

E A DEFINITIVIDADE DA ULTIMA DECISÃO 00 Co' 
634. 	 a definitividade dos efeitos dos atos admin' 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL 

art. 88, inc. li)? tam
" ... '''''''OH'''''''''''· " .........."" " .... " .. ,," .. " .. " ......... .. 

internacional e competência interna: esclareci-
IV'"·,,···.. ',,·_,, .." ".". ",. ....."" ................" .. ""... " ......." .. " ". 

AOS QUESITOS 

é inadmissíveL."".. " .. " .. " .. " ......."""... 
nem extraordinária .." .."" 

bl'llSileira é incompetente ""... " ........... .. 

COMPLEMENTAR, BANCO CtNTRAL 

CIA DA JUSTIÇA FEDERAL 

s temas de direito processuaL .."""........ . 
das medidas postuladas na demanda ini

"""""""."" ................ " .."." ............ " .. " .............. .. 

ente alegada pelos autores ...... " .." 
dar-se sobre esse litisconsórcio ne

&;"....".".... "".................................... " ............ " ...... ", ...... . 

SSIIlILIDA,DE 00 RECURSO ESPECIAL 

AS CHAMADAS QUESTÕES MISTAS 

874 

875 

876 
877 
877 

879 

880 
88l 

883 
884 
885 
887 
888 

889 
890 

891 

895 
898 
899 
900 

611. 
612. 
613. 
614. 
615. 
616. 
611. 

suMÁRIo 

juizos puramente jurídicos, não fáticos ..""." ...... " ... "'"'''''''''''' 
O V. aCÓrdão, a perícia e a necessária motivação """ ...... " .. " .. " 
uma premissa eq\llVOCllda ""." 
sobre o dever de motivar, seus limites e seu núcleo essencial.. 
li ciência então possível e a previsibilidade como conceito ..." .. 
ainda sobre as questões mistas .."" .... " .." .." .."""" ...."." ..... " ... " 
questões mistas, erros manifestos de fato e recurso 
conclusão final" .... " ... "., ...... " ... "" .... " ..." .. "." .." ..... " .... "."." .". 

31 

908 
910 
912 
913 
914 
915 

916 

xxxv - RECURSO ESPECIAL PROVIDO POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL 

E RF.CLAMAÇÃO AO SlfI'REMO TRrnUNAL FEDERAL 

§ [11- O 0,$0 E AS QUESTÕES POSTAS 

618. a causa e seus recursos nas duas instâncias da Justiça FederaL 919 
619. o tema constitucional examinado no recurso especiaL"" 920 

§ 211- O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE 

620. entre a tipícidade recursal e a unicidade do recurso ."" .. " .. " 921 
621. entre o recurso extraordinário e o especial ...... " ...... " .." .." ..."" 922 
622. os fundamentos do V. acórdão e os dos recursos interpostos "" 923 
623. unicidade recursal e os acórdãos portadores de fundamentos 

distintos "." ......... " ........... " ...................... " ... " ......... " ... " ." .. ".... 925 
624. controle constitucional no improvimento do recurso especial e 

não em seu provimento .. " ......... """""........... "." ..... " ........ "..... 927 
625. tornando ao caso .. ""..... " .....""..." .. " ............. """".......... " .. ".. 928 
626, um indevido controle de constitucionalidade " ........ " .."............ 929 

§ 3."_ UMA RECLAMAÇÃO A SER ACOUlIDA 

621. abordagem conceitual e sistemática ... "."""""...... 930 
628. a reclamação oposta pelos cOllsulentes - agora uma abordagem 

concreta .................. "."..... " ............. "." ....... " .. ".""."." ...... " ... " 932 
629, conclusão: admissibilidade e procedência da reclamação dos 

consulentes ........ " ... " ............... "".......... ".." .. " .. " ......... "........... 933 
630. respondendo aos 935 

XXXVI - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR UMA 

DELEGACIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL 

§ l0 OS A.NTECEDENTES E A CONSULTA 

631. uma consulta envolvendo o direito processual administrativo 937 
632. uma decisão definitiva do Conselho de Contribuintes e sucessi. 

vos embargos de 938 
633. dois pontos interligados de direito processual administrativo ... 939 

§ 2"  A PRECUJS!íO ADMlNISTRATlVA, O PRINCÍPIO DA \.!NIRRECORRlBILlDADE 
E A DEFl:-:mVIDADE DA ÚLTIMA DECISÃO DO CONSELHO 

634. a definitividade dos efeitos dos atos administrativos .. " ...""".... 940 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



l 

i 

PROCESSO CIVIL EMPRESARIAL32 

635 . 	 sobre o Conselho Administrativo e sua função institucional 941 
636. 	 a defin itividade das decisões do E. Conselho ...... .............. ....... . 943 

637. 	 definitividade ...... .. ... ............... .. ............................... .... ..... .. .... . 943 

638. 	 declaração de vontade do titular do poder de tributar: sua eficá

cia jurídico-substancial sobre a pretensão fi scal .. .... ............ .... .. 946 
639. 	 limites à admissibilidade dos embargos declaratórios ...... .... .... . 948 

640. 	 mera instância de rev isão das decisões do Conselho? .... .......... . 951 

641. 	 caráter infringente e unirrecorríbilidade: jamais se admitem se

gundos embargos ao mesmo acórdão .... .... ...... ........ .... ......... .. 953 
642 . 	 segundos embargos: um esclarecimento ...... .. ................ .... ...... .. 954 

643 . 	 conclusão: embargos declaratórios em si mesmos inadmissí

vei s.... .... ...... ...................... ... .. ......... ...... ..... .. ......... .. .... 955 

§ 32 - REPRESENTAÇÃO DA UNI ÃO F EDERAL POIt UM AGENTE ADM INISTRATIVO? 

644. 	 primeira aproximação ...... .. ........................ .... ........ .... ....... 955 

645 . 	 a posição do sr. delegado no processo pendente ...... . 956 
646. 	 uma limitada legítimidade e capacidade de ser pane .. .. . 958 
647. 	 contradição entre capítulos do decisório, e não contradição en

tre o decisórío e sua fundamentação ...... ........ ..... ........ .. .... 959 
648. 	 conclusão final: embargos inadmissiveis também por falta de 

representatividade ... .. ..................... .. ......... ..... ...... ........ ....... 960 

XXXVD - A eSCOLHA DA ESPÉCIE ADEQUADA 

DE LIQÜIDAÇÃO DE SENTENÇA 

649. 	 os temas e o caso (na fase de conhecimento)........ ........ ...... .... . 961 

650 . 	 na fase de liqUidação...................... .... ...... .. .......... .. .. .. .......... .... 963 

651. 	 sobre a liqüidação e sua razão de ser ............ .... ....... ...... ......... 964 

652. 	 obrigações líqUidas e obrígações ilíqüidas.. ...... ........................ . 965 

653 . 	 uma escalada de graus de dificuldade para se chegar a um va lor 

determinado ..... ...... .. .. .......... ... .... ..... .. .. ........ ....... ... ..... ....... .... .... 965 
654. 	 a busca da liqüidação adequada ao caso: matéria de ordem pú 

blica não suj eita a opções.... ........ ............................................ ... 967 
655 . 	 sem discricionariedade judicial e sem preclusões.... .. .......... .. .. 969 

656. 	 afasta-se por completo uma suposta coisa julgada a respeito .... 970 
657. 	 caso típico de liqüidação por artigos e não mero arbi tramento .... 971 
658 . 	 os elementos do ilícito civil e os fatos que dependem de prova.. 972 
659. 	 um caso cheio de muitas dúvidas quanto aos fatos...... .............. 974 

660. 	 ônus da prova ...... .... ........ .... ...... .. .. .... .... ...... ........ ........ 976 

661. 	 conclusões . .... .... ...... .......... .... ... .... ............ .... .. ....... .. 977 


XXXVIII - DAÇÃO EM PAGAMENTO, 

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E EXECUÇÃO 

§ 12- O CASO, o TEMA E A CONS ULTA 

662. 	 um negócio entre sócios: uma demanda proposta e rejei tada 
pelo E. Tribunal local.. .. .... ................ .. .. ................... 979 

663. 	 a consulta ... .... ......... .. .... ..... .... .... .... ......... .. .......... . ..... .... ..... ..... 980 


SUMÁRIO 

§ 2° - UMA CLÁUSULA LIMITATIVA DE RESPONSABILID 

SUBSTANCIAIS E PItOCESSUAIS 

664. 	 sobre a autonomia da vontade e seus legit! 
665. 	 uma cláusula de inegável legitimidade sist 
666. 	 responsabilidade patrimonial limitada às a 

da .... ...... ...... ....... ... ........ ..... .. ............... .. ... . .. 
667. 	 em uma futura execução ................ .......... .. 

668. 	 entre a responsabilidade patrimonial e a d. 
669. 	 dação em pagamento: o consenso do cred 

obrigado ..... .... .... ...... .. ............ ... .... .......... .. . 
670. 	 a ação de consignação em pagamento ....... 
671. defesa em processo de conhecimento ou d 

§ 3° - SíNTESES CONCLUSIVAS 

672. 	 legitimidade da cláusula limitativa de res 
673. 	 admissivel a dação em pagamento indepem 

senso dos credores .......... .. .......... .......... .... . 
674. 	 uma possível ação de consignação em pagl 
675. 	 defesa em processo de conhecimento ou df 

XXXIX - UM ESTRANHO ARRESTO IMPOSTO A SUJE 

E DIMENSIONADO MUITO ALtM 00 VAU! 

§ 1°- os ANTECEDENTES E A CONSULTA 

676. 	 uma reclamação trabalhista e uma demand 
cio confuso, com centenas de reclamantes 

677. 	 o arresto concedido liminarmente e os b 
que se lhe sucederam ...... .... ............... ....... .. 

678. 	 a consulta, os temas e o plano do parecer .. . 

§ 22 - QUESTÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL I 

-INEXISTENTE ESSA ItESPONSABILIDADE PATRlM 

679. 	 colocando a questão .. .................................. 

680. 	 responsabilidade patrimonial ..... ........ .. ...... . 

681. 	 fraude de execução e oneração de bens .... .. 
682. 	 sucessão e sucessor - a Editora IR não é um 
683. 	 solidariedade passiva - a Editora JB não é u 

ria ... ... ......... .... ... ..... .. .... ....... ...... ........ ....... .. . 
684. 	 exclui-se de modo absoluto a responsabilid 
685. 	 licenciamento rescindido - uma pá-de-cal. 

§ 3° - DESVIOS E ILEGALIDADES NO TItATO DO AItRES 

686. 	 o conteúdo do presente parágrafo .. ...... .... ... 

687. 	 devido processo legal, limitações ao exercic 

excessos praticados na instância inferior .... 
688. 	 due process e direito processual constituci~ 
689. 	 um aglomerado de transgressões à cláusula 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



•••••••••• 

PROCESSO CIVIL EMPRESARJAL 

Conselho Administrativo e sua função institucional.. .. < 941 


das decisões do E< Conselho ...... < ........ < ........ .. 943 

... , ........... .,."", ....... ", .......... ,. ... , ......... ,.. 943 


e do titular do poder de tributar: Slla eficá
sobre a pretensão fiscal.. ......... .. 946 


dos embargos declarat6rios ............. .. 948 

evisão das decisões do Conselho? ............ < 951 

e unirrecorribilidade: jamais se admitem se-


ao mesmo acórdão ...................................... .. 953 

mbel'!!,os: um esclarecimento ... « ............... < ....... < ...... . 954 

embargos declarat6rios em si mesmos inadmissí

955 


DA UNJÃO FEDERAL POR UM AGENTE ADMINISTRATIVO? 


955 

956 

958 


959 


960 


961 

963 

964 

965 


,H"'" 	 .. ' .... n ....... ••••• "0 ................. ''''"' 965 

adequada ao caso: matéria de ordem pó· 

ões........ < ....... < ..«... <.................. · .... ·.. ·<· .. <·· 967 

judicial e sem preclusões .................... .. 969 


completo uma coisa julgada a respeito .... 970 

liqüidação por e não mero arbitramento .. .. 971 


do ilícito civil e os que dependem de prova .. 972 

de muitas dúvidas quanto aos [atos«« ........ « .... .. 974 


.,,,..,,,.............,, .....,, ... , ..,.... ,,,,,,., ..,,, .. ,, ....... ,'"" 976 

,,«.« .. « ..... <.. <.<<< ......... << .... << ............ << ... <.<<< ..... < ... «< ...... « 977 


TEMA E À CONSULTA 

entre sócios: uma demanda proposta e rej·eitilda 

looal< ..........«« ... <..... « .................... « .. 979 


980 


SUMÁRlO 	 33 

§ 2º - UMA CLÁUSULA I.lMlTATIVA DE RESPONSABILIDADE E SEUS REFLEXOS 

SUBSTANCIAIS E PROCESSUAiS 

664. 	 sobre a autonomia da vontade e seus legítimos limites « .. «<<<<<.. 981 

665. 	 uma cláusula de sistemática. « .. «........... 982 

666. 	 responsabilidade patrimonial limitada às ações mas não excluí

dL.. ..« ........ < .... « ...... «< .. « 984 

667. 	 em uma futura execução ......................... <................................ 986 

668. entre a responsabilidade patrimonial e a dação em pagamento. 987 

669< dação em pagamento: o consenso do credor e a exoneração do 


obrigado « ....... « ....... «.. . ................ ««.. <..«< ..... «..... 988 

670. 	 a ação de consignação em pagamento ......... «< .... <........... 988 

671. 	 defesa em processo de conhecimento ou de execução .... « .... «.. 991 


§ 3º 	 SíNTESES CONCLUSIV AS 

672. 	 legi:imidade da cláusula limitativa de 992 

613. 	 admissivel a dação em pagamento independentemente do con· 


senso dos credores.. ......... ............ ........................ ......... .... ........ 993 

674. uma possível ação de consignação em pagamento ..<.... 993 

675, defesa em processo de conhecimento ou de execução ........... <.. 994 


XXXIX UM ESTRANHO ARRESTO IMPOSTO A SUJEITO NÃQ-RESSPONSÁ VEL 

E OIMENSIOI'iADO MUrro ALÉM DO VALOR DO CRÉDITO 

§ IQ -	 os ANTECEDENTES E A CONSULTA 

676. 	 uma reclamação trabalhista e uma demanda cautelar - um iní
cio confuso. com centenas de reclamantes ...... < ................ < .. «.. .. 996 


677. 	 o arresto concedido liminarmente e os brutais agravamentos 

que se lhe sucederam < .......................................... < .. <.... < ............ . 997 


678. 	 a consulta, os temas e o plano do pareeer ...... < ........... « ... <...... < .. 998 


§ 2~ - QUESTÃO DE RESPONSABJUDADE PATRIMONIAL E NÃO DE SUCESSÃO 

- fNEXlSTENTE ESSA R.ESPONSABILlDADE PATRIMONIAL 

679. 	 colocando a questão .......... <................... ........ < ..« ...... < 998 

680. 	 responsabilidade patrimonial ..................... < .. <.... « ...... < .............. . 999 

681. fraude de execução e oneração de bens ...... < .............. .. 1001 

682, sllcessão e sucessor - a Editora JB não é uma sucessora ... <<<<<<<~< 1003 

683. 	 solidariedade passiva - a Editora JB não é uma solidá

ria. «« ..... «« ...... ««« ... «.. «.. <<< ..... <<<< ... <<<<< ..... << .... «« ...... <<< ..... 1005 

684. 	 exclui-se de modo absoluto a responsabilidade da consulente .. 1006 

685. 	 licenciamento rescindido - uma pa·<de··ca'I.«< ......««.« ..«..« 1007 


§ 3º - DESVIOS E ILEGALIDADES NO TRATO 00 ARRESTO 

686. 	 o conteúdo do presente parágrafo ................. . 1008 

687. 	 devido processo Iim itações ao exercício da jurisdição e os 


excessos praticados na instância inferior. ............................... .. 1010 

688. 	 due process e direito processual constitucional.« ...... « ........ < .. «< 1011 

689. 	 um aglomerado de à cláusula due process ......... .. 1013 


L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 

34 PROCESSO ClVIL EMPRESARIAL 

690. 	 o arresto entre as medidas cautelares : sua finalidade e sua natu
reza instrumental........... ....................... .......... ........ .... ........... .. ... 101 5 

691. 	 os pressupostos legais do arresto e sua legitimidade sistemát i
ca ................................ .... ................................. ....... .................... 1017 

692. 	 a exigência de um risco de dissipação de bens ...... ........ .. .......... 101 8 

693 . 	 inexistente o risco e sequer considerado ou afirmado pelo MM. 

Juízo...................................................................................... .... 1020 
694. 	 a exigência de titulo executivo.. ........ ....................................... .. 1021 

695. 	 inexistente O título e sequer considerado ou afirmado pelo MM. 

Juizo ..... .... ......... ........ ............................................... ............. ... 1022 
696. 	 o valor do crédito - somente do autor, não de todos os credores 

da Gazeta Mercantil...... ................ ...... ...... ..... .... .. .... ........... ...... 1023 
697. 	 o valor dos créditos dos que "moveram a cautelar" e o do autor 

que permaneceu no processo .... ........ .. .. .......... ............... ............ 1024 
698 . 	 decurso do prazo de trinta dias: perda de eficácia da medida 

cautelar ........ ............... .. .... ........ ........ ......... ................. ... .... .... ..... 1025 

§ 42 -	 CONEXlDADE INEXlSTENTE (MERA AFINIDADE) E DECISÓES NÃO-MOTIVADAS 

699. 	 mais duas infrações à lei e à ordem constitucional................... . 1027 

700. entre a conexidade e a mera afinidade de questões .... .......... .. ... 1027 

70 \. inadmissível a distribuição por dependência .......... ....... .... .. ...... 1029 

702. 	 sobre a motivação dos atos judiciais .......................................... 1032 

703. decisões sem motivação: patente nulidade ................................ 1032 

§ 5" - CONCLUSÃO CENTRAL E PROPOS IÇÓES CONCLUSIVAS 

704. 	 Holdco não é responsável pelas obrigações das empregadoras 
(essa é a conclusão central) ........................................................ 1033 

705. 	 arresto inadmissível por inexistência dos requisitos legais ...... 1034 
706. 	 sem liqüidez e sem proporcionalidade.... .. ...... ... ............... 1035 

707. 	 arresto ineficaz depois de decorridos trinta dias....... 1036 

708. 	 sem conexidade ... . .............. ................. 1036 

709. 	 vícios de motivação .. ...... ...... .............................. .. .. .. .......... 1037 

710. 	 excessos que se chocam com a garantia do due process - síntese 

final................ ...... ............. .... .. .. ...... ........... ....... .................... .... 1038 

XL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 


LEGITIMIDADE DE ENTES ASSOCIATIVOS, ILEGITIMIDADE 


DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E RESERVA DE PLENÁRJO 


§ 10 - HISTÓRICO E PONTOS A DESENVOLVER 

71 1. uma ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o 
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo..................... ... 1039 


712. 	 um agravo interposto pela Assembléia Legislativa e os pontos 
sobre os quais versará o parecer ........................ ............ ... 1040 

§ 22 - A LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA CONSULENTE 

713. 	 a questão posta ... .............................. ..................................... .... 104 1 

714. 	 sobre a legitimidade ad causam e a substituição processual..... 1042 
715. 	 substituição processual.. .. ......... ............ ........................ ....... . 1043 


sUMÁRIo 

716. 	 direito alheio e ação própria .. .................. .. 

717. 	 o direito alheio e a demanda proposta pel( 
718. 	 O fundamento da outorga de legitimidade 
719. 	 tomando ao caso: o interesse que legitim! 

ção .......... ........ ......... .. ...... ........ ............. .... . 
720. 	 interpretação do dispositivo constituciona 
721 . 	 um poderoso fundamento constitucional e 

§ 3" - MEDIDA URGENTE E RESERVA DE PLENÁRIO 

722. 	 a questão posta pela Assembléia Legislati, 
723. 	 por que se antecipam tutelas? .................. .. 

724. 	 a indispensável competência do relator - ~ 

c1usão ...................... ..... ............. ... ............ .. 

§ 42 - A ASSEMBLÉIA LEGISLAnVA, SEM CAPACIDADE 

725. 	 Casas Legislativas não têm personalidade. 
726. 	 sem capacidade de ser parte ........ .............. , 

727. 	 personalidade jurídica de direito processu. 
728. 	 a capacidade de ser parte das Casas Legisl' 

própria defesa institucional ...................... .. 
729. 	 a conseqüência processual da incapacidade 

tência jurídica dos atos praticados ............ .. 
730. 	 o agravo interposto pela Assembléia Legis 
731. 	 o amicus curüe não tem legitimidade recm 

prudência do C. Supremo Tribunal Federal 
732. 	 um recurso de terceiro prejudicado, sem ca 

e sem te.r sofrido prejuízo jurídico? .......... .. 

XlLI -	 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCJI 

QUORUM PARA A MODULAÇÃO DE 

§ 10 - OS ANTECEDENTES E A CONSULTA 

733. 	 uma situação atípica ...................... ............ .. 

734. 	 variados temas de direito .......................... .. 


§ 2° - MODULAÇÃO E SEGURANÇA IURIDICA 

735. 	 modulação de efeitos da declaração de i~ 
primeira aproximação ........ ........................ . 

736. 	 direito processual constitucional e devido ~ 
737. 	 segurança jurídica e irretroatividade das le' 

diciárias ....................... ... .... ....................... . 
738. 	 a superioridade da Constituição e o impéri< 
739. 	 segurança jurídica e repúdio às decisões CI 

va ................................................. ............... . 
740. 	 concluindo o parágrafo: a segurança jurídic 

§ )0 -	 SUFICIÊNCIA DO QUORUM SOBRE O NÚMERO DOS 

741. 	 tomando ao caso e reavivando as questões 
742. 	 ação ............................................................ .. 


L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sUMÁRIO 35PROCESSO CIVILEMPRESARlAL 

as medidas cautelares: sua finalidade e sua natu

gais do arresto e sua legitimidade sistemáti
" ....".".,.""..", ",.,'.""", .."".",., .. " .... , ....... , ....... " .... " ... 

1015 

10!7 
1018 

1020 
1021 

1022 

1023 

1024 

1025 

iNEXISTENTE (MERA AfiNIDADE) E DECISOES NAO-MOTlVADAS 

injjraçi:;esâ lei e à ordem constitucionaL""",,,,,,.,,.. 1027 
a mera afinidade de questões "", ............ , 1027 

n!llllCa:opor dependência " .. ,,, .. ,, ...... ,,, 1029 
dos atos judiciais"""""".""""".. , ..""", .... ' 1032 

mo,ljvi,çlio: patente nulidade "" .. """".................. 1032 

PROPOSIÇOES CONCLUSIVAS 

obrigações das empregadoras 

se'õhcicmll com a garantia do due process  síntese 

1033 
1034 
1035 
1036 
1036 
1037 

10J8 

1039 

1040 

1041 
1042 
1043 

716. direito alheio e ação OfOOml" 

717. o direito alheio e a demanda proposta pelo substituto .............. , 
718, o fundamento da outorga de legitimidade pela lei .................... , 
719. tornando ao caso: o interesse que legitima e motiva a Associa

720. constitucional paulista .......... , .. 
721. fundamento constitucional e sistemático 

§ 3"  MEDIDA URGENTE E RESERVA DE PLENÀRIO 

722. a questão posta pela Assembléia Legislativa ",,,,,,,,,,,, 
723. por que se antecipam tutelas? """".. """" .... " .. " .... " ""........". 
724. a Indispensável do relator os e a con

clusão .. , .. ", .... , .. ,.. "... " .. """,,,.. ,,,,,,,,,,, .. ,",,,,.,, .. ,, .. ,,,. 

§ 4~ - A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, SEM CAPAClDADE DE SER PARTE 

1045 
J046 
1047 

1049 
1050 
1052 

1053 
1054 

1055 

725. Casas Legislativas não têm personalidade jurídica"........... " ..... 1057 
126. sem capacidade de ser panc.. ..... " .... ,,,,,,,,, .. ,,............................. 1060 
721, personalidade jurídica de direito processual ........ " .. """ .... , .. " 1062 
128. a capacidade de Ser parte das Casas Legislativas, limitada à sua 

própria defesa institucional"""" .... , .. , .... , .. , .. , .... " .. , .... , ...... "...... 1063 
coflse,qüe:ncllaprocessual da incapacidade de ser parte: inexis

dos atos praticados.. ............................ " .......... , 1065 
730. o agravo interposto pela Assembléia Legislativa paulista ......... 1066 
731. o amiCtlS ctlrice não tem legitimidade recursal, segundo a juris

prudência do C, Supremo Tribunal Federal """".... ",,,,,,,....... 1066 
um recurso de terceiro prejudicado, sem capacidade de ser parte 
e sem ter sofrido prejulzo jurídico? ,................ 1067 

XU  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 

QUORUM PARA A MODULAÇÃO DE EFEITOS 

§ 1"- OS ANTECEDENTES E A CONSULTA 

733, uma situação 
734. variados temas 

§ 2"- MODULAÇÃO E SEGURANÇA JURiDICA 

735, modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade: 
primeira aproximação ,.. " .................. "",,, .. ,,, 

736, direito processual constitucional e devido processo legal .... "" 
737, jurídica e irretroatividade das leis e das decisões ju

1071 
1074 

1075 
1077 

1080 
7JS. a superioridade da Constituição e o império da lei"" ................ 1081 
739. e repúdio às decisões com eficácia retroati

va"" .... , . ., ... ""..... " ..... " ..... ", ....... , ..... > ••••• 

740. concluindo o a segurança jurídica como limite" 

§ )0 _ SUF1Cl~NCIA DO QUORUM SOBRE () NUMERO DOS PRESENTES 

741. tornando ao caso e reavivando as questões postas ... "" .. " .. " .... 
742. ação .. ,,, ......... " .. " ...... , ....... , .. " .... , "" " , ........ "" .. . 

1083 
1085 

1085 
1086 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. 

36 PROCESSO CrvLL EMPRESARIAL 

743 . 	 o silêncio do art . 27 da Lei da Ação Direta e o recurso ao siste
ma e aos princípios ... .. ...................... .. ... ..... .............................. . 1089 

744. 	 o indispensável equilíbrio entre os valores em jogo .... ... ...... .... . 1090 

745 . 	 o contexto metodológico como pano de fundo para a interpreta

ção do art. 27 ............................ ...... .... ..... ............. ....... . 1092 
746. 	 do pano de fundo ao Regimento Interno ................................... . 1092 

747. a interpretação adequada do art. 27 da Lei da Ação Direta ...... . 1095 

§ 4!! - SOBRE A SESSÃO DE JULGAMENTO E SEU " PROSSEGUIMENTO" 

748. 	 exigência fonnulada casuisticamente depois de tomados os 
votos .......... ................ ........ .............. ............. ....... .............. ........ . 1095 

749. 	 julgamento tenninado, sessão encerrada - ilegítimo o "prosse
guimento" ...... ........ ................................... ... ...... ... ..................... . 1097 

§ 5° - slNTESE CONCLUSIVA E CONCLU SOES PONTUAJS 

750. 	 a conclusão centra l: suficiência de dois-terços dos presentes não-
impedidos .................................. ................ .............. ........... ....... . 1098 

75 1. votação encerrada, juiz natural e uma decisão casuística pelo 
prosseguimento da sessão .... ............. ............. .. .................. . 1100 

752. 	 disposição algwna exige os votos de todos os integrantes ...... . . 1100 


XLTI -TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRlA, JUROS 


E FIDELIDADE DA LIQÜIDAÇÃO À SEN1"ENÇA 


§ 10 - HISTÓRICO E TEMAS DA CONSULTA 

753. 	 o contexto e visão geral dos aconlecimentos processuais ... 1101 
754 . 	 discussões atuais: o tenno inicial da correção monetária e a in

cidência dos juros...................... ...... .................... ............ .. . 1102 

§ 2° - A REGRA DA FIDELIDADE DA LIQÜIDAÇÃO À SENTENÇA 

755. 	 entre a regra da fidelidade e a interpretação da sentença .......... . 1104 

756. 	 sobre a regra da fidelidade em si mesma ..... ...... ... .................... . 1105 

757 . 	 fundamentos sistemáticos .. .. .... ............. .................. ..... ........... . 1107 

758. 	 os diversos vetos ao bis in idem ...... ......................... ......... . 1107 

759. 	 a dimensão da regra da fidelidade e sua projeção no caso pre

sente ............ .... ........ .... .... .... ........ ........ ........ ...................... .. ..... . 1109 

§ 30 - O RICO TEMA DA INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA E A INTERPRETAÇÃO 

ESTRITA DO PEDIDO 

760. 	 sobre a interpretação da sentença - remissão a outro capítulo da 
obra .: ............ ...... ......................................... ...... .................. .... . 1110 

761. 	 indispensável uma interpretação integrada ... ..... ............ . 111 1 

762. 	 interpretação estrita do pedido, embora não restritiva ..... . 1112 
763. 	 os tennos da demanda, da sen tença e do acórdão liqüidando ... . 1114 
764. 	 sobre a locução título de dívida líqüida e certa .... ........ .. .......... . 1115 

765. 	 a partir do ajuizamento da demanda (I) - aplicação de disposi 

ção clara da lei .... ..... ........................ ................ .. ................. ... .. 1117 
766. 	 a partir do ajuizamento da demanda (11) - a interpretação estrita 

do pedido ..... .... .. .................. .... ...................... .. ...... ... 111 8 

suMÁRIo 

767. 	 a partir do ajuizamento da demanda (111: 
sintetizada do parágrafo ............. ...... ........ . 

§ 4" - INClDtNCIA DE JUROS SOBRE O VALOR DA CORII 

768. 	 a questão posta ...................... ... ......... ........ . 

769. 	 juros incidentes exclusivamente sobre a CI 

770. juros somente a partir da propositura da 
havia verbas de correção monetária a sere; 

XLIII - OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA, MORA, JURO 

E AÇÃO RESCISÓRIA 

771. 	 os temas e o caso - remissão a um capítu 
772. 	 uma ação rescisória em perspectiva .......... 

773. 	 o pedido inicial, a discussão e os fundam 
774. 	 a regra contida no art. 1.061 do Código Ci 
775. 	 impossibilidade juridica: vetos legais, con 

máticos ..... ....... ............. .... .............. ... ........ . 
776. 	 tomando ao caso e ao tema central do 

ação ............. ...... ..... .................. .. .... .. ........ . 
777. 	 nenhuma situação extraordinária .............. . 

778. 	 uma sentença condicional e imotivada ... .. . 
779. 	 admissibilidade da ação rescisória - viola, 

ções de lei ..... ...................... ..... .................. . 
780. 	 um esclarecimento final: prequestionam . 

ação rescisória ................. ......... ........... ...... _ 

XLIV - PROCESSO CIVIL E DIREITO DA 

- QUESTÕES DIVERSAS 

§ 12_ O CASO E A CONSULTA-TEMAS 

781. 	 um preciso relato recebido da consulente .. 
782. 	 antecedentes relevantes - uma concessão 

de óbices à efetiva mineração .... .... ........... . 
783. 	 os aspectos jurídicos, a consulta e os quesi 
784. 	 colocando os pontos de interesse - pedido 

sivas, causas de pedir .... ..... .......... .......... ... . 

§ 22 -	 OS PEDIDOS CUMULADOS E AS PARTES LEGITIMA 

785. 	 pedido - o ônus de deduzi-lo com as pe 
ções .................... ... .......... ........................... , 

786. 	 cúmulos de pedidos .... ... ................. ............ , 

787. 	 os pedidos que a consulente cumulará - su; 

bilidade e adequação ã situação concreta ... 
788. 	 legitimidade ad causam - aspectos conceit 
789. 	 as partes legítimas que Omnia incluirá em 
790. 	 legitimidade ad interveniendum do Minist 
791. 	 um palco de incertezas e um litisconsórcio 

L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO CIV1L EMPRESARJAL 

1089 

1090 


1092 

ímento (ntemo ................................... . 1092 

do art. 27 da Lei da Ação Direta ..... .. lO95 


n;LGAMENTO E SEU "PROSSEGUIMENTO" 

ulada casuisticamente depois de tomados os 

1095 


ilegítimo o "prosse· 

1097 


doilS-t,erc,)s dos presentes não
1098 


juiz natural e uma decisão casuística pelo 

da sessão ............................................... ··· 1100 

a exige os votos de todos os integrantes ........ 1100 


visão dos acontecimentos processuais..... Ii O I 

atuais: o tenno inicial da correção monetária e li in· 


lJ02 


1104 

1105 

1107 


vetos ao bis in idem......................................... ....... 1107 

da regra da fidelidade e sua projeção nO caso pre

!!t•." .." ..................................................................................... . 1109 


I)A INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA E A INTERPRETAÇÃO 

IDO 

n!erpr'eta,;ao da sentença - remissão li outro capítulo da 

....................................................................... " .. IllO 


interpretação integrada .............................. .. 1111 

pedido, embora não restritiva .. .. lll2 

a sentença e do acórdão 
 1114 


ivlda líqüida e cerla .......... 1115 

da demanda (I) - aplicação de 


" ........................................................................... 1117 


1118 


SUMÁRIO 	 37 

767. 	 a partir do ajuizamento da demanda (111) conclusão final e 
sintetizada do 1120 


§4Q INODÉNcrA DE JUROS SOBRE O VALOR DA CORREÇÃO MONET ÁRlA 


76&. II queStão li20 

769. 	 incid,:nt"s exclusivamente sobre li correção monetária 1121 

770. 	 somente a partir da propositura da demanda antes não 


havia verbas de correção monetária a serem pagas ............ . 1122 


XLill OBRIGAÇÃO PECV"IIÁRlA, MORA, JUROS, LUCROS CESSANTES 

li: AÇÃO RESCISÓRIA 

77 L os temas e o caso remissão a um capítulo anterior ................ . 1123 

772. uma ação rescisória em pelrsp,ectiva' ............ . 	 1123 

773. o pedido inicial, a discussão e os fundamentos do V. acórdão .. 1124 

774. a regra contida no art. 1.061 do Código Civil de 1916 .......... 1125 

775. 	 impossibilidade juridicar vetos legais, constitucionais ou siste

mÍlticos ...................................................................................... . 1127 

176. 	 tomando ao caso e ao tema central do parecer: carência de 


ação ......................................................................................... .. 1127 

777. nenhuma situação extraordinária ............................................. .. 1128 

178. uma sentença condicional e imotivada .................................... .. 1129 

779. 	 admissibilidade da ação rescisória - a literais dispos;

de lei .................................................................................. . 1131 

780. 	 um esclarecimento final: prequestionamento não em 


ação rescisória............................................... .................. 1133 


XLIV PROCESSO CIVIL E DIREITO DA MINERAÇÃO 

QUESTÔES DIVERSAS 

§ 1ll_ o CASO E A CONSULTA TEMAS 

781. um preciso relato recebido da consulente.... .......... .......... ......... 1134 

782. 	 antecedentes relevantes uma concessão de lavra e uma série 


de óbices à efetiva mineração .......... ......................................... I I 36 

783. os aspectos jurídicos, a corJ.~ulta e os quesitos........................... 1137 

784. 	 colocando os pontos de interesse pedidos, legitimidades pas

sivas, causas de 1139 


§ 2~ 	 OS PEDIDOS CUMULADOS E AS PARTES lEGíTIMAS 

785. 	 pedido o ônus de deduzi-lo com as pel1inentes especifica· 

ções ........................................................................................ . 1140 


786. cúmulos de jJ~CIlUC" .. .. 	 1142 

787. 	 OS pedidos que a consulenre cumulará sua recíproca compati

bilidade e adequação à situação concreta ................................ .. 1145 

788. legitinlidllde ad causam - aspectos conceituais e sistemáticos. 1146 

789. as partes que Omnia incluirá em sua petição inicial .. 1147 

790. legitimidade ad inlerveniendum do Ministério Público ..... 1151 

791. um palco de incertezas e um litisconsórcio alternativo 1153 


L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 PROCESSO CNlL EMPRESARIAL 

792. possível também wn litisconsórcio ativo........................ .. 1155 
793. um vasto litisconsórcio multitudinário .................. .. ................ .. 1158 
794. sujeitos numerosos e de difici l identificação - entre O processo 

oficial e o inoficial ......................................... .... .. .................... 1159 
795. ainda a citação dos assentados - wn autêntico procedimenlo edi

10/......................................... ............. ............. ........... ....... ...... .... 11 62 

§ 3°  os FlINDA MENTOS DOS PEDIDOS DA CONSULENTE  MATERIA A SER 
CONHECIDA INCIDENTER TANTUM 

796. causa de pedir - abordagem conceitual e sistemática.. ...... .... .... 11 64 

APRESENTAÇ~ 

Esta é uma seleção de pareceres que el 
anos, todos eles versando temas de direito I 

nesses pareceres estão sempre enfocadas SI 

aparecem no processo, ou seja, com inten. 
aos aspectos processuais pertinentes. 

A redação dos diversos capítulos foi ai 
cessária para poupar o leitor da fastidiosa 
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xo de incluir pareceres que, não havendo aÍl 
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797. 	 as causas de pedir a serem alegadas pela consulente.......... ....... 1165 

798. 	 nulidade e ineficácia - aspectos conceituais e sistemáticos. 1166 
799. 	 nulidade do ato e ineficácia perante a consulente - precedência 

de seu direito.... .............................. .................. .... .. .. .. ........ ....... 1 169 
800. 	 matéria a ser conhecida incidenter lont!lm e não principoliler.. 1170 

§ 42 - ANTEC IPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - OS Juizos DO MAL MAIOR 
E DO DIREITO MAJS FORTE 

80 I. sobre a antecipação de tu tela - entre sua razão de ser e os requi
si tos para sua concessão...... ........ ............... ...... ................. ......... 1172 

802. 	 pericu/um in mora dispensado no Código Nacional de Mineração 1173 

§ 52 - RESPOSTAS FlINDAMENTADAS AOS QUESITOS 

803. 	 Omnia tem legitimidade at iva .................. ...... .. 11 76 

804. 	 a União e o DNPM têm legitimidade passiva .. . 1176 
805. 	 do LNCRA é a mai s patente das legitimidades passivas .. . 1177 
806. 	 via processual adequada ............................ .. .......... .... .. 11 77 

807. 	 a nul idade e a ineficácia do Projeto de Assentamento Agroex

trativista (PAE) ............................................. .... ......... . 1178 
808. 	 imperiosa antecipação li mina r da tutelajurisdicional.. ............ .. 1179 
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dos aos casos estudados. Em muitos deles 
mamente enredados com relevantes questõt 
que resulta em uma perspectiva interdiscip 
útil a trabalhos que versam sobre a dinâmi~ 

perante o Poder Judiciário. Por essa razão, 
tudos aqui contidos é feita por um critério" 
pam pareceres segundo a matéria processl 
segundo a área do direito substancial na qua 
letânea contém, assim, títulos englobando 
processuais (a) do processo nos tribunais, (t 
e (c) da coisa julgada material, ao lado de o 
pareceres versando também (d) atividades 
(e) direito societário e (f) direito tributári, 
eu um processualista, as si tuações jurídico
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