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'am a 
Cumprimento o eminente Ministro João Otávio de Noronha, Diretor do Centro de Estudosissão 

Judiciários. Ressalto a presença da eminente Ministra Eliana Calmon, Diretora da Escola Nacionalparar 
de Formação eAperfeiçoamento de Magistrados; do Presidente da Ajufe; do nosso querido Minis
tro Ruy Rosado de Aguiar; de meus colegas ministros presentes; dos magistrados; desembargado
res; membros do Ministério Público; advogados; senhoras e senhores. 

Oque se pode falar sobre Direito Comercial, esse Direito rebelde a tudo, esse Direito rea
lista, que elabora as próprias normas e impulsiona a sociedade? 

Passei a acompanhar o Direito Comercial nos tempos da Faculdade de Direito da Univer
sidade de São Paulo, onde tive a imensa felicidade de trabalhar com um grande comercialista, o 
Professor Oscar Barreto Filho, Dedico essas palavras modestas a respeito do Direito Comercial à 
memória desse grande processualista, amigo e mestre. 

Acompanhei o Direito Comercial desde aqueles tempos, Formei-me em 1968. Entrei na 
Magistratura em 1972. Já tenho muito tempo de Casa para ver a evolução e a transformação das 
coisas. Evim para trazer a minha vida ao Superior Tribunal de Justiça, à Presidência exatamente 
da Seção de Direito Privado, Segunda Seção. Aqui, como em uma retrospectiva, analiso o que 
aconteceu com o Direito Comercial naqueles tempos e o que observo agora: um verdadeiro vulcão, 
uma verdadeira revolução. 
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Realmente, poucas coisas considero semelhantes ao Direito Comercial daquela época, 
embora o cerne, os institutos fundamentais, os que dão amarração à coerência lógica do sistema 
continuem os mesmos, tal como vimos, nas obras de Vivant, de Alfredo Rocco, Waldemar Ferreira, 
Miranda Valverde, Carvalho de Mendonça, Professor Oscar Barreto Filho e Ciro Marcondes, com 
quem tive aula no segundo ano do curso de pós-graduação, exatamente de Direito Comercial, na 
minha velha e sempre nova Academia. 

Esses dados do Direito Comercial mostram agora uma alteração enorme da prática do 
Direito Comercial, não dos institutos fundamentais, porque estes resistem a toda e qualquer evo
lução do ser humano. A prática do Direito Comercial e o tipo de questão por ele trazida à atividade 
jurisdicional mudaram muito. Eisso mudou à luz de uma evolução enorme da atividade negociai 
na sociedade. 

Vejam como se alteraram certos institutos fundamentais. Ali, será difícil, hoje em dia, 
localizar, como sempre o foi, o próprio objeto de estudo do Direito Comercial, mas agora se 
tornou muito mais complexo do que já era, esse Direito rebelde, em que os negócios criam 
fatos novos para serem enfrentados pelo Direito a cada momento da vida. Neste momento, 
seguramente, estão sendo criados pela vida negociai vários institutos novos, vários mecanismos 
de circulação econômica. Mas temos agora um novo Direito de Empresa trazido pelo Código 
Civil. Existe certa tentativa de colocar o núcleo do Direito Comercial dentro dos institutos priva
dos assemelhados por intermédio da inserção no Código Civil. Temos todo o Direito Societário 
colocado no Código Civil, isso implicando a perda de uma enorme quantidade de elaboração 
científica do Direito Comercial, que eram as obras escritas a respeito dos institutos já sedimen
tados do Direito Comercial. 

Há, no Direito Comercial, no Código Civil, pelo menos três elementos importantes a trans
formarem o Direito Comercial etrazerem, para a aplicação deste, os recentes postulados do Direito 
Civil. Postulados no sentido de verdades fundamentais que condicionam a coerência lógica de um 
sistema, e a parte contratual vem agora, realmente, trazida pelo Código Civil com as suas altera
ções de perspectiva, com seus índices, com seus vetores determinativos da interpretação para os 
negócios comerciais. 

Dentro do Código Civil temos o Direito de Empresa, nos arts. 966 a 1.195. Ali estão o 
empresário, a empresa individual e a de responsabilidade limitada, as sociedades, com algumas 
novidades, a não personificada, a simples ao lado daquela em nome coletivo, em comandita sim
ples, em comandita limitada, a sociedade anônima - que se conseguiu inserir, de certa forma, 
no Código Civil, ela que é maior, muitas vezes, do que os diplomas de código civil do mundo -, 
sociedade em comandita por ações e a sociedade cooperativa. 

O velho estabelecimento comercial, de onde tudo começava, ficou deslocado mais para 
frente. Esse estabelecimento comercial éalgo impensável para os grandes comercialistas que cons
truíram o Direito Comercial. Basta imaginarmos que o estabelecimento comercial é composto, 
hoje em dia, por uma larga parcela de propriedade imaterial, que vale muito mais do que os bens 
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materiais a comporem o ativo patrimonial do estabelecimento comercial. Quanto vale uma marca 
importante? Quanto valem os contratos que essa marca apresenta no mundo da publicidade? Ao 
passo que o estabelecimento físico, por outro lado, tornou-se também, muitas vezes, imaterial e 
na nuvem. É, como se diz nos termos da comunicação informática, um pequeno estabelecimento, 
uma boutique, onde se movimentam toda a contratualidade e toda a efetivação dos atos de co
mércio a serem interpretados pelo Direito Comercial. 

Os contratos estão contidos no Livro 111, alguns colocados; contudo, os contratos comer
ciais não se inserem em lei alguma. Estes surgem da vida mais do que a vida dos pobres juristas 
tem condições de enquadrar tal realidade pujante que a situação econômica obriga a produzir a 
qualquer momento, mas estão lá: comissão, agência, distribuição, corretagem e o seguro. Eforam 
incluídos no Código Civil os títulos de créditos. 

Na verdade, temos uma pujança do Direito Comercial nas leis comerciais extravagantes, 
felizmente, incodlficáveis, embora não faltará, provavelmente, no futuro, alguém que venha fazer 
uma tentativa de inserir isso no Código, essa ideia antiga, já superada pelo progresso da civilização 
jurídica, de segurar algumas coisas numa realidade escrita, quando esta se muda em fração de 
segundos, em função da atividade cibernética da atualidade, 

As leis comerciais são incodificáveis, e muitas delas surgem agora, em período posterior 
à criação do Superior Tribunal de Justiça, de forma que, para os ombros desse órgão, resta a 
aplicação da consequencialidade dessas leis em conjunto com as normas do Código Civil e com 
outras normas que são novas para a interpretação do âmago do Direito Comercial, que é a relação 
contratual. 

Os mercados de capitais e as bolsas de valores já se alteraram tremendamente desde a 
nossa antiga Lei n. 4,728/65, a Lei do Mercado de Capitais, que era do meu tempo de faculdade, 
Vi o Professor Oscar Barreto Filho escrever um magnífico trabalho sobre ela, tendo sido alterada 
pelas normas do Banco Central, pelos financiamentos do BNDES, que, na verdade, fazem norma 
entre as partes pela reiteração da prática de como se realizam esses financiamentos, 

Os contratos e cédulas de créditos bancários são novos e exigem interpretação diversa no 
âmbito agrícola, no âmbito comercial. 

ODireito da Concorrência e a Lei Antitruste, Lei n. 8.884, foi editada em 1994, já durante 
a existência do nosso Superior Tribunal de Justiça, e este ainda recebe alguns dos primeiros casos 
para acertar uma jurisprudência estável para a sociedade. 

Ébem sabido que, para se formar a jurisprudência neste Tribunal, é preciso aguardar toda 
aquela passagem pelas instâncias intermediárias da jurisdição brasileira, verdadeiro amontoado de 
atividades processuais em que se perdem os esforços e em que obscurecem as pretensões. 

Vivemos uma fase em todo equalquer processo, em que se deve vencer para chegar àdeci
são de mérito eàquilo que importa para as partes, uma verdadeira fofoca processual interlocutória 
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que é, verdadeiramente, interminável e faz retardar o desenvolvimento das questões principais e a 
chegada destas ao enfoque do Tribunal que irá uniformizar a jurisprudência. 

Recuperações e falências, agora começamos a enfrentar as questões tônicas. Passou o pe
ríodo inicial, em que enfrentamos algumas questões processuais também a respeito de pequenas 
falências, a respeito da validade dos planos de recuperação, e ainda aquilo que mais enfrentamos 
na atualidade, os conflitos de competência em matéria falimentar, envolvendo, basicamente, as 
questões de execuções trabalhistas, de execuções tributárias ou execuções comuns em menor 
número diante do fato da recuperação e do plano de recuperação que esteja em andamento. 

Onovo Direito Marcário, a propriedade material, marcas, patentes. Lei relativamente nova. 
Para nós, é nova, porque é preciso esperar sua chegada aqui para que possamos definir os padrões 
de interpretação da tese para a sociedade brasileira, e há enorme risco de que, enquanto defini
mos a interpretação que seja a mais adequada para a sociedade brasileira, a ansiedade do furor 
legislativo venha a alterar as leis que ainda não se permitiram maturar aqui nos tribunais que irão 
dizer a última palavra a respeito dessa matéria de Direito Privado, que é, no nosso caso, o Superior 
Tribunal de Justiça. 

Propriedade material, marcas, patentes. Houve recentemente casos importantíssimos a 
respeito de patentes pipeline, que tivemos que enfrentar. O Ministro João Otávio de Noronha 
foi relator de um dos processos importantes sobre componentes químicos, nada mais, nada 
menos do que o medicamento campeão de vendas no mundo, o Viagra, dentre outros, que 
foram trazidos a nossa interpretação. Todos nós interpretamos componentes de fármacos para 
essa matéria. 

Estamos em vias de definir a importação paralela, com alguns casos já decididos, sendo 
importantíssima para a sociedade brasileira. Eos cultivares, os quais ainda não começamos, pro
priamente, a enfrentar. 

Tudo isso na Lei n. 9.279/96, que é relativamente recente para a dificuldade de vencer as 
etapas da jurisdição brasileira. 

Também incodificável está o nosso velho Direito Marítimo, e a Previdência Privada interes
sa ao Direito Comercial, porque ela se sustenta na contratual idade, que gera negócios e deve ser 
trazida para a atividade jurisdicional. 

Quais os vetores do Direito Comercial Novo no STJ? Voltando a lembrar de que a Seção 
de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, realmente, fornece a última palavra nessas 
matérias, porque se trata de Direito Privado, em que não é comum sobrar alguma invocação da 
atividade constitucional do Supremo Tribunal Federal. 

Com relação a esses vetores que se apresentam na interpretação do Direito Comercial no 
Superior Tribunal de Justiça, temos claramente alguns pontos: basicamente, dois vetores novos, 
direcionando a interpretação, não sendo mais pura e simplesmente a que se fazia historicamente 
desses institutos. 
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Há dois deles muito importantes. Dispomos de uma nova contratual idade, decorrente da 
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que veio verdadeiramente permear todo e qual
quer contrato em que haja consumidor e fornecedor, grande parte dos quais envolvem o Direito 
Comercial. Venho, há pouco tempo, considerando o assunto para um congresso de Direito do 
Consumidor e acabei escrevendo um artigo, não para explicar um texto meu, porque hoje em dia 
sou um magistrado perdido na quantidade de processos sem nenhuma pretensão e veleidade de 
criar teses ou escrever algo, mas exclusivamente para vencer o meu próprio serviço, porque é para 
isso que a população paga a nós, juízes. 

"Nova contratual idade de CPC". Esse artigo está publicado em uma revista do Brasilcom, 
número 79, intitulada" O fator STJ no Código de Defesa do Consumidor", em que o eminente Mi
nistro Ruy Rosado de Aguiar foi largamente citado. Dentro desse fator STJ no Código de Defesa do 
Consumidor, houve um "fator Ruy Rosado de Aguiar" no Código de Defesa do Consumidor e na 
criação do novo Direito Civil e Comercial - com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 
há uma infinidade de contratos. 

E, em segundo lugar, a recente contratualidade também ante o Código Civil novo sobre 
a qual o Ministro Ruy Rosado de Aguiar teve a oportunidade de escrever, atualizando o seu livro 
clássico nA extinção dos contratos por incumprimento do devedor" - veio permear uma alteração, 
inserindo, verdadeiramente, regras sobre o direito que mudam o sentido de todo e qualquer con
trato em que se apresentem algumas dessas situações classificadas como vetores interpretativos 
da atividade do Direito Civil- aqui, principalmente, aqueles princípios ressaltados por Miguel Rea
le nas suas explicações: a socialidade, aeticídade, aboa-fé objetiva ealguns outros que permeiam 
a interpretacão em cada caso e que trazem problemas. 

Sem fazer uma digressão muito maior, é preciso considerar que este Código Civil novo 
também é ainda um personagem à procura de um autor que o explique. Basta citar o que se 
dá com o direito das sucessões, sobretudo com a sucessão legítima, diante do choque, pelo 
menos, de dois artigos 1.790 e 1.829 do Código Civil -, os quais conseguiram convulsionar 
nada mais, nada menos do que a ordem de vocação hereditária no Brasil, que esteve tranquila 
durante todos os tempos. 

Penso como era fácil trabalhar em Direito de Família e Sucessões antigamente, em que as 
coisas eram muito demarcadas e claras. A ordem de sucessão hereditária era aquela: a implosão 
familiar vinha de quatro causas do art. 317, muito bem demarcadas, e nós nos queixávamos da 
dificuldade do Direito de Família. No Direito Comercial, é claro que é mais, principalmente em 
função de dois elementos que vetorizam a interpretação do contrato: a nova contratual idade do 
CDC e a nova contratual Idade do Código Civil de 2002. 

Como caminham alguns pontos decorrentes desses novos institutos de super direito? 
Modernamente é preciso ler o contrato como se ele contivesse também a cláusula do Código 
de Defesa do Consumidor, ou a cláusula ou princípio do Código Civil, que direcionará em 
algum momento sem que os contratantes a tenham inserido no contrato, e esta nova interpre
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tação pode apanhar realmente de surpresa os contratantes mais previdentes e os advogados 
mais acurados. 

Como surgiram algumas alterações? Por muito tempo, permeou aqui o depósito do bem 
alienado fiduciariamente. Depois, isso se alterou. Mas viu-se a impossibilidade de ser retirado o 
bem do contrato de alienação fiduciária e garantia, quando se tratasse de bem utilizado na pro
dução da empresa; exclusão do foro de eleição, por mais estrito que esteja, no tocante aos hipos
suficientes; proteção de pequenos investidores, que realmente tem um tratamento diferente em 
um dado momento, quando vemos os grandes riscos da atividade bursátil, em que distinguimos 
claramente quem é o pequeno e o grande investidor a respeito do cálculo dos riscos; minoritários 
societários, que frequentam os tribunais e trazem questões na busca da proteção, que foi enfati
zada nas novas normas vigentes da matéria; impenhorabilidade no bem de família - isso traz um 
efeito enorme para toda atividade comercial. 

Quanto à efetividade negociai, temos três institutos, pelo menos, que desempenham pa
pei muito importante no dia a dia da jurisprudência do nosso Tribunal - não quero dizer no dia 
a dia da atividade negociai extrajurisdicional, a qual, imagino, seja inimaginável (permitam-me o 
pleonasmo) para mim e para todos, pois não sabemos o que há nessa efetividade negociai mas 
três pontos aqui frequentam muito o Tribunal. e chegam na forma de autos, devendo ser decididos 
para que haja as consequências de formação de jurisprudência: 

a) 	 A nova desconsideração da pessoa jurídica, que ainda precisa ser acabada nesta etapa 
verdadeiramente legiferante, a atividade jurisdicional - e espero que não se tentem 
fazer lei nenhuma, embora fosse necessário que houvesse leis melhores sobre essa ma
téria, mas espero que se dê tempo para que o Judiciário consiga acertar adesconside
ração da pessoa jurídica, importantíssima, mas que ainda apresenta vários elementos 
de dispersão; 

b) 	 As astreintes e seu novo valor. As astreintes realmente se inserem hoje em dia e se 
apresentam inseridas, ainda que não constem dos contratos, na atividade contratual. 
por intermédio da decisão judicial. E a decisão judicial realmente estabelecerá conse
quências importantíssimas no cumprimento dos contratos. t importante ter-se cuidado 
com elas, porque cresce no Tribunal a ideia de recorribilidade de risco. Quem recorre 
assim, fazendo com que oprocesso dure mais, também corre o risco de se acumularem 
astreintes contra si porque, do mesmo jeito que não cumpriu de imediato a decisão 
judicial, dosando os riscos e achando que tinha a possibilidade de ganhar, é preciso 
lembrar-se de que também poderia perder, e o risco disso milita contra a recorribili
dade de risco, para que se possa estabelecer a igualdade de tratamento com a parte 
contrária, que, muitas vezes, suportou a letigiosidade de forças mais fortes para invo
car todos os graus da atividade jurisdicional; 

c) 	 Permito-me colocar em terceiro lugar um pequeno pormenor da Lei de Recuperações 
Judiciais eFalências, que é a trava bancária. Esta certamente deve estar desempenhando 

um papel iml 
meça aserei 
origem: trata 

Novos problema~ 
tores salientados, veio a 
cional. Eesses problema~ 
da Seção de Direito PriVe 
e m i I e setecentos recurs( 
com o juiz e também cor 
modo que é assim mesm 
tivista: eles estão reclam 
isso que são pagos pela 5 

estamos esperando essa 

A verdade é que 
a consolidação da diretl 
cizânia na interpretação 
mas um moto perpétuo, 
atividade jurisdicional. 

As dimensões da 
contemporânea à críaçã( 
1985, a qual trouxe eno 
brasileira, mas não enco 
em poucas ações, de tal 
que passasse direto o pl 
processos, regrando o ca 

Querem um exen 
derneta de poupança dec 
civis públicas sobre a me 
blicas a intranquilizar, ev 
individuais, que deverian 

Em vários sistem 
as outras; fica proibida. 
realmente aquele piloto 
Corte examina-os todos 
visto que o melhor contr, 
estamos ainda com fascí 
ram o seu objetivo. Tem 
em outros aspectos, por 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



gados 	 um papel importantíssimo na vida extrajurisdicional do Direito Comercial, que agora co
meça aser enfrentada aqui depois de haver passado e se consolidado pelos tribunais de 
origem: trata-se do art. 49, § 3°, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais. 

D bem 
'ado o Novos problemas processuais: ODireito Comercial novo, formado por esses princípios eve
a pro tores salientados, veio a apresentar problemas processuais enormes para toda a atividade jurisdi
hipos cional. Eesses problemas vieram adesaguar multitudinariamente neste Tribunal. Nós, os ministros 
Ite em da Seção de Direito Privado, passamos alguns meses recebendo, cada um, entre mil e quinhentos 
iuimos emil esetecentos recursos novos por mês. Esses números hoje em dia não assustam mais. Ocorreu 
itários com o juiz e também com o jurisdicionado ecom os advogados a ideia de que é assim mesmo, de 
2nfati modo que é assim mesmo. Equando mencionamos esses dados, logo vem a imaginação corpora
az um tivista: estão reclamando de trabalhar, quando, na verdade, têm de trabalhar mesmo; é para 

isso que são pagos pela sociedade brasileira; muito pior é a minha situação e a do meu cliente, pois 
estamos esperando essa solução jurisdicional. Esurgem vários assuntos daí para frente,Im pa

no dia A verdade é que esta enorme quantidade de processos traz uma grande dificuldade para 
l-me o a consolidação da diretriz jurisprudencial: ela fragmentaliza, dispersa, espalha uma verdadeira 

mas cizânia na interpretação contratual. Eesta cizânia se alimenta formando um ciclo, não virtuoso, 
:ididos mas um moto perpétuo, que irá trazer realmente novas questões para a vida negociai e para a 

atividade jurisdicional. 

etapa As dimensões das pretensões coletivas vieram a ser assumidas por uma lei, que é quase 
entem contemporânea à criação do Superior Tribunal de Justiça de 1988, a Lei da Ação Civil Pública, de 
ia ma 1985, a qual trouxe enormes efeitos positivos, regulando setores importantíssimos da sociedade 
nside brasileira, mas não encontrou resultado em um dos pontos esperado, que era consolidar o litígio 
lentos em poucas ações, de tal maneira que se pudesse decidi-Ias rapidamente be on fast track para 

que passasse direto o processo em todas as instâncias superiores, e com poucas ações, poucos 
processos, regrando o campo de atividade para a sociedade brasileira. a e se 

ratual, Querem um exemplo? Fui relator dos processos de planos econômicos, dos ativos de ca
:onse derneta de poupança decorrentes das perdas, pois ali se localizaram mil setecentas e trinta ações 
lidado civis públicas sobre a mesma matéria. Quer dizer, temos uma verdadeira guerra de ações civis pú
ecorre blicas a intranquilizar, evidentemente, muito mais a sociedade brasileira do que as próprias ações 
llarem individuais, que deveriam ser reguladas por uma ação civil pública. 
ecísão 

Em vários sistemas do mundo, quando entra uma ação civil pública, litispendência, param
Ireciso 

as outras; fica proibida a entrada de outras ações, ou se extinguem outras, para que se pegue
rribili

realmente aquele piloto e julgue-se individualmente. Não se extingue imediatamente, porque a 
parte 

Corte examina-os todos para ver onde aquestão foi sustentada com contraditório mais exercitado,
I invo

visto que o melhor contraditório é importantíssimo para que se faça realmente a melhor Justiça. E 
estamos ainda com fascínio desvairado sobre as ações civis públicas. E, nesse ponto, não cumpri

'ações ram o seu objetivo. Temos de descobrir algo, inclusive, para que ela venha a cumprir o seu papel 
1ando em outros aspectos, por sinal. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Explosão das lides multitudinárias, societárias: O STJ, na Seção de Direito Privado, quase 
que se transformou em um tribunal telefônico, pois só se julgam ações de companhia telefônica. 
Todo titular de uma linha telefônica acabou virando um demandista, assim como o titular de uma 
caderneta de poupança ou de uma conta bancária. Evidentemente, um sistema jurídico e um tribu
nal não podem sobreviver a esse verdadeiro "tsunami" de uma questão só. 

As questões bancárias de cláusulas abusivas, juros, comissão de permanência, conheci
mento ex offício compreendem um campo já mais ou menos assentado. 

Outra etapa de enfrentamento: Os financiamentos habitacionais, crédito agrícola, crédito 
comercial e os conflitos de competência. Os conflitos de competência que procuramos resolver 
rapidamente, mas que têm sido extremamente imaginativos e criativos. Oúltimo dos quais envol
ve arbitragem, no momento em que se prestigia a arbitragem para que resolva realmente essas 
questões, descobriu-se a via torta de judicializar, por intermédio dos conflitos de competência, o 
que, no meu modo de ver, épreciso atuar com muito rigor, para impedir que se aniquile o instituto 
da arbitragem, como já ocorreu no início do século passado, quando o fastígio do Estado forte da 
jurisdição (exercida pelo Estado forte) acabou com tal meio alternativo de solução de controvérsia. 

Há novos caminhos processuais, sem dúvida, que vão ter um papel importantíssimo para o 
Direito Comercial: a} Ovelho caminho da sumulação  a Seção do Direito Privado procura sumula r 
de novo; b} Ogrande instituto dos recursos repetitivos, da Lei n. 11.672/91, que já começa a pro
duzir os seus efeitos, embora eu tema o dayafterdo nosso julgamento, que é a paralização na ori
gem e, além da paralização na origem desses processos, a aplicação das nossas teses já definidas 
na origem, porque é o sistema brasileiro de processo, em que contra qualquer coisa que se escrever 
nos autos cabe algum recurso. Então, mandando-se ou não se aplicar na origem, provavelmente, 
em muitos casos, serão inventados recursos que começarão a grassar e a operar uma procriação 
multitudinária de fofocas processuais, até chegarem aqui de novo. 

Quanto a esses mecanismos alternativos de solução de controvérsia, que denomino de 
"mecanismos auxiliares de condução de controvérsia", cito um deles, francamente alternativo 
- que é a arbitragem -, necessário e algo que tentaremos ver na Alemanha, o ombudsman de 
bancos. Está marcada uma visita à Associação de Bancos Privados Alemães, para observarmos 
um instituto que resolve muito bem essas matérias naquele País, pela informação que se tem - o 
ombudsmarr. é direcionado para bancos privados, bancos públicos, seguros, atividades de saúde, 
como os planos, e que já começa a ser aplicado mesmo para prestadores de serviços e outros. Só 
quero mencionar o ombudsman de bancos, a Bundesverbanddeutscher Banken. Tal ombudsman 
funciona assim: uma vez proclamada a tese pelo Superior Tribunal de Justiça deles - Der 
Bundesgerichtshof- essa tese passa a ser aplicada pelo ombudsman dos bancos de cada um des
ses setores, ou dos seguros, ou de outros setores, med'lante provocação dos interessados perante 
o ombudsman. Com isso, não se judicializa, de tal maneira que (o que eu observei, até agora, foi 
tocante a bancos privados) se o julgamento for até cinco mil euros contra o banco, é vinculante 
para o banco, terá de cumprir. Se for afavor do banco, o consumidor (isso para o Direito do Consu... 

midor) pode entrar em juízo, 
o ombudsman julgar, eacrescido 
que há obstáculo para ocurso da 
o consumidor aceitar essa' 

Alguns dirão: /I Ah, mas 
co mil euros?" Pois bem, eu 
que está em controvérsia efetiva 
que ainda não calculei, de 
ocupam o tempo da jurisdição 
é defi nir as grandes teses para a 
rapidamente. como somos 
mente a cada dia. 

Vou encerrar apenas 
Comercial e não vejo como 
processual. Quem sabe se o 
sociedade, possa vir com um 
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midor) pode entrar em juízo, estando estancado o prazo da prescrição naquilo que demorou para 
o ombudsman julgar, e acrescido de seis meses, como o do Código Civil alemão, para os casos em 
que há obstáculo para o curso da prescrição. Nos casos de valores superiores a cinco mil euros, se 
o consumidor aceitar essa quantia, torna-se também vinculante para o banco. 

Alguns dirão: "Ah, mas isso tudo éapenas uma questão de cinco mil euros, o que são cin
co mil euros?" Pois bem, eu passei a anotar nos meus votos quanto é o valor das causas, quanto 
que está em controvérsia efetiva no que estou julgando. Realmente há um percentual enorme, 
que ainda não calculei, de questões que não chegam a mais do que dez, quinze, mil reais, e que 
ocupam o tempo da jurisdição brasileira. furtando-o da missão da jurisdição edeste Tribunal. que 
é definir as grandes teses para a sociedade brasileira, com uma imersão total na questão, e não 
rapidamente, como somos obrigados a proceder, dada a massa de processos recebidos pessoal
mente a cada dia. 

Vou encerrar apenas manifestando minha grande emoção em voltar a falar do Direito 
Comercial e não vejo como fazer caminhar os processos para uma melhor solução do sistema 
processual. Quem sabe se o nosso velho Direito Comercial, que de tanto já trouxe de criativo para 
sociedade, possa vir com um efeito a posteríoría ajudar a resolver os problemas judiciais. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




