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contra o pedido dos réus] pudesse ocorrer e não me senti 
pressionado. Mas foi insólito esse comportamento. Nada 
impede que você critique ou expresse o seu pensamento. O 
que não tem sentido é pressionar o juiz. Essa tentativa de 
subjugação midiática da consciência crítica do juiz mostra-
se extremamente grave e por isso mesmo insólita.
Há alguns que ainda insistem em dizer que não fui 
exposto a uma brutal pressão midiática. Basta ler, no 
entanto, os artigos e editoriais publicados em diversos 
meios de comunicação social (os mass media) para 
se concluir diversamente! É de registrar-se que essa 
pressão, além de inadequada e insólita, resultou 
absolutamente inútil.
É muito perigoso qualquer ensaio que busque subjugar 
o magistrado, sob pena de frustação das liberdades
fundamentais reconhecidas pela Constituição. É
inaceitável, parta de onde partiu. Sem magistratura
independente, jamais haverá cidadãos livres. A liberdade 
de crítica da imprensa é sempre legítima. Mas às vezes
é veiculada com base em fundamentos irracionais e
inconsistentes. Abordagens passionais de temas sensíveis 
descaracterizam a racionalidade inerente ao discurso
jurídico. É fundamental que o juiz julgue de modo
isento e independente. O que é o direito senão a razão
desprovida da paixão?

As declarações que o eminente decano do STF fez 
à mídia discorrendo com observações críticas sobre o 
papel e o dever implícito da imprensa em participar 
e opinar sobre ocorrências e fatos, que interferem em 
assuntos que extrapolam e conf litam com a realidade 
republicana que vivenciamos, ref letem por certo a sua 
preocupação pela responsabilidade e pela obrigação 
judicante de continuar atuando na Ação Penal 470, 
cuja participação anterior com as cáusticas acusações 
formuladas constituíram-se nas mais virulentas 
pronunciadas contra os réus.

O Ministro Celso de Mello sabe e tem 
conhecimento dos desejos de milhões de brasileiros 
que acompanharam e acompanham, com interesses 
variados, o desenrolar do julgamento e inclusive, das 
af lições e esperanças dos réus do “Mensalão” e seus 
inconformados companheiros do partido, motivando 
uma pressão intensa e generalizada, tanto da maioria 
da sociedade que ansiava pelo justiçar dos réus, 
como dos hermeneutas que buscavam e apresentam 
argumentos jurídicos para novas interpelações de leis 
e do direito. 

É óbvio que, ao voto de desempate proferido no 
julgamento dos embargos infringentes, não há mais o 
que discutir por constituir como recomenda o Estado 
Democrático de Direito que vivenciamos. Há que 

se aguardar o desenrolar do julgamento para que as 
questões de direito pendentes de apreciação na alta 
Corte continuem cumprindo o rito dos processos que 
abarrotam os gabinetes dos ministros.

O alto conceito, o respeito e a admiração reconhecidos 
pela população à Justiça, no decorrer e após o julgamento 
do “Mensalão”, graças principalmente à abertura 
pública através dos julgamentos transmitidos pela 
televisão, persistirão apesar da frustação ocorrida 
com o voto majoritário do Ministro Celso de Mello. 
As fundamentações e os argumentos defendidos pelo 
decano, apesar das contrariedades das críticas e posições 
da mídia, pelo que se notou até o momento, não chegaram 
a abalar o prestígio alcançado pelas participações até 
acirradas dos eminentes juristas que participaram dos 
debates.

Os eloquentes debates televisionados do julgamento 
da referida Ação Penal 470, propiciados pelas firmes 
posições do relator e do revisor, ministros Joaquim 
Barbosa e Ricardo  Lewandowski, produziram no seio da 
sociedade profundas opiniões que na sua grande maioria 
optavam pela condenação dos réus.

Entretanto, a aceitação dos embargos infringentes 
provocou um clima de hostilidade e desapontamento 
na opinião pública, realçado pelas cruentas 
manifestações propagadas pela mídia, o que veio a 
ref letir consequentemente na descrença de que as penas 
já aplicadas aos réus não serão mantidas, causando o 
descrédito e desprestígio da justiça.

Diante desses fatos, que consideramos negativos 
para a manutenção e a conceituação da justiça como 
ocorria antes da aceitação dos embargos infringentes, 
vem-nos à mente o conto de Saramago sobre o aldeão 
que pregava a morte da justiça que nos faz predizer o 
que jamais poderá acontecer.

Assim, torna-se obrigação de todos quantos admiram 
e respeitam essa admirável instituição, símbolo 
representativo maior que é do Estado Democrático de 
Direito e garantia máxima do cidadão, como definido 
na Constituição Federal, sejam homens ou mulheres, 
civis, militares ou a profissão que tiverem, máxime os 
incluídos operadores do direito, na obrigação inarredável 
de não permitir, sob quaisquer circunstâncias, de lutar 
com todos os meios e condições possíveis para que NÃO 
DEIXEM A JUSTIÇA MORRER! 

Orpheu Santos Salles
Editor

Sidnei Beneti Ministro do STJ

Ombudsman de bancos 
e desjudicialização

A primeira vez em que ouvi falar de Ombudsman de 
Bancos foi em jantar na residência do professor Klaus 
Hopt, da Universidade de Hamburgo, ex-diretor do 
Instituto Max Planck para Direito Privado Internacional, 
na mesma cidade.

Lamentava eu da quantidade de recursos referentes 
a contratos bancários, distribuídos à Seção de Direito 
Privado do Superior Tribunal de Justiça. Recursos 
relativos a correção monetária, expurgos inflacionários, 
acréscimos bancários como juros, comissão de 
permanência, taxas de emissão de documentos em 
contas-correntes bancárias e matérias semelhantes 
chegam a assombroso volume que se deve estimar em 
uns 40% do número de recursos que acorrem à mesa de 
trabalho de cada um dos ministros da Seção de Direito 
Privado do Superior Tribunal de Justiça.

Cada ministro tem recebido, na Seção de Direito 
Privado, cerca de 1.300 processos novos por mês, 
havendo meses em que chegaram a 1.700. Evidentemente, 
impossível dar vazão imediata e com a motivação 
detalhada desejável a essa quantidade de recursos, mesmo 
com o apoio das notoriamente qualificadas assessorias de 
ministros. Não se trata de atraso, mas apenas de conseguir 
julgar o que ingressa.

Ademais, essa massa de casos obstaculiza a de-
dicação do Tribunal à célere resposta jurisdicional a 
questões relativas à interpretação das grandes teses 
nacionais de interesse para toda a sociedade para as 
quais foi criado e é constitucionalmente competente, o 
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honorários da mantenedora do Ombudsman, a Verband 
der deutschen privaten Banken. 

O que acontece depois da manifestação do 
Ombudsman? Se o Ombudsman reconheceu o direito do 
consumidor reclamante, e o valor pleiteado não passa 
de cinco mil euros, que correspondem atualmente no 
Brasil a cerca de R$ 16.000,00, a decisão é vinculante 
para o banco, que tem de depositar na conta bancária 
do reclamante, seu correntista ou de outro banco, o 
valor correspondente. Se o banco foi o vencedor, pode o 
reclamante ingressar em juízo, descontando-se do prazo 
de prescrição o tempo consumido para a manifestação 
do Ombudsman, acrescido o prazo de prescrição, de mais 
seis meses, tempo presumido necessário para contratar 
advogado e ajuizar a ação judicial. 

Pode haver acordo, recebendo o reclamante o 
valor de até cinco mil euros diretamente caso o direito 
reconhecido pelo Ombudsman ultrapasse esse valor. 

Na reclamação ao Ombudsman, o consumidor 
pode ser representado por advogado, mas, nesse caso, 
os honorários serão os acertados entre o reclamante e 
o advogado, não havendo sucumbência para o banco 
reclamado.

Informa-se que o percentual de soluções é enorme. De 
qualquer maneira, não há custo para o Estado alemão e 
reduz-se o volume de ajuizamentos judiciais. Tudo indica 
tratar-se de um bom sistema alternativo de solução de 
controvérsias, de esclarecimento público e de efetividade 
dos direitos, além de permitir a mobilização de 
consumidores em prol da realização dos próprios direitos 
perante a parte que os tenha lesado, com a vantagem de 
promover a adequada interação entre os participantes 
diretos do negócio jurídico, que são o consumidor e o 
banco. Um simples, objetivo e concreto instrumento de 
benfazeja desjudicialização. 

Evidentemente, o Ombudsman trabalha com juris-
prudência formada pelos Tribunais estatais. Observa-
-se, naturalmente, o caminho seguinte: na Justiça Es-
tatal, inclusive nas questões de maior relevo, o BGH 
– o Bundesgerichtshof, equivalente alemão ao Superior 
Tribunal de Justiça –, dá a última palavra em matéria 
infraconstitucional reservadas as questões constitucio-
nais para o BVG – o Bundesverfassungsgericht, a Corte 
Constitucional alemã –, que fixa as teses nos casos con-
cretos que lhe são submetidos. Daí em diante, nos casos 
concretos novos, o julgamento e a satisfação do direito 
se abrem à atuação do Ombudsman, evitando-se a vinda 
de questões individuais a juízo e a nova subida da massa 
de casos concretos até o BGH – Bundesgerichtshof. 

Outros setores já instituíram análogo sistema de 
Ombudsman na Alemanha, destacando-se o setor 
securitário e já se informando, inclusive, a formação de 

Ombudsman para setores até mesmo variados, como o da 
prestação de serviços. 

Entre nós, o sistema de Ombudsman setorial 
poderia ser instituído com evidente utilidade na área 
do Direito Privado. E, na área pública, poderia ser 
criado nas Agências Reguladoras para a capilaridade 
da concretização das regulamentações por elas 
operadas. No âmbito privado, o Ombudsman está 
praticamente “pedindo” para ser criado para contratos 
de financiamentos bancários, seguros, planos de saúde, 
previdência privada e outras situações de massa que 
lidam diretamente com direitos do cidadão.

No Brasil, a experiência jurisdicional permite pensar 
que o valor das indenizações fixadas em juízo para esses 
casos, na maioria das vezes, não ultrapassa aquele valor 
estabelecido pela legislação alemã para o Ombudsman 
dos bancos privados, ou seja, cinco mil euros, 
aproximadamente R$ 16.000,00 na atualidade, fato que 
pode ser constatado à vista dos casos julgados na Seção 
de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça.

“As coisas estão no mundo, só que eu preciso 
aprender”, diz a sabedoria da canção popular. 

Deve-se observar o que se faz com sucesso naqueles 
sistemas estrangeiros que efetivamente resolveram o 
problema judiciário do volume de processos – não 
em outros que o complicaram ou que os verbalizaram 
teoricamente sem solução concreta nenhuma! – para 
se chegar a soluções positivas. Frise-se bem: devem-se 
examinar os efeitos concretos de práticas estrangeiras 
para ver se resolveram efetivamente as questões 
judiciárias antes de transpô-las para o nosso dia a dia, 
descartando-se o que, em vez de resolver o problema, 
possa vir a mais agravá-lo.

E teorizações inúteis, proposições abstratas intermi-
náveis, que, perdido o foco, geram verdadeiro tormento 
processual prévio apto a alongar os processos por lustros 
ou décadas, têm de ser prontamente descartadas. Con-
vém relembrar sempre que a judicialização só se justifica 
para a realização concreta de direitos que não possam ser 
por outros meios reestabelecidos.

É claro que há, e houve na Alemanha, objeções de 
diversas naturezas jurídicas a esse Ombusman. Objeções 
do tipo que, como estamos cansados de ver, são aptas a 
impedir a experimentação – do tipo narrado por Brecht 
no livro A vida de Galileu Galilei, vindas de astrônomos 
eminentes que se recusavam a pôr os olhos nas lentes 
de observação celeste para não verem os movimentos 
de Júpiter, que, por dogma, já haviam proclamado que 
não se movia! 

Não custa experimentar o Ombudsman de Bancos. 
Buscar soluções concretas novas, relembre-se, faz parte 
da missão do jurista.

Superior Tribunal de Justiça, segundo o art. 105, §3o, 
da Constituição Federal.

É preciso aplicar soluções modernas no enfren-
tamento da quantidade de processos, sob pena de se 
frustrar a missão constitucional do Tribunal, que é 
definir as grandes teses para a sociedade, deixando 
a solução dos problemas individuais miúdos para os 
Tribunais Estaduais e os Tribunais Regionais Federais. 
O Superior Tribunal de Justiça, assim como o Supremo 
Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho e o 
Tribunal Superior Eleitoral, não pode mais ser utilizado 
como revisor de todos os julgamentos individuais 
proferidos por todos os Tribunais do País nas suas áreas 
de competência.

Com o foco na massa de processos bancários, em 
geral movidos por consumidores de serviços bancários, 
busquei pesquisar como ocorre o trabalho do Ombudsman 
de Bancos Privados na Alemanha. Visitei, mediante 
apresentação do professor Klaus Hopt, a Verband der 
deutschen privaten Banken, em Berlim, e quando da 
realização de curso de juízes, organizado pelo Conselho 
da Justiça Federal na Alemanha, foi possível promover 
contato do jurista Thorsten Hoesch, incumbido da gestão 
do Ombudsman, com o coordenador da Justiça Federal, 
Ministro João Otávio de Noronha – dedicado estudioso 
do sistema bancário.

O sistema de Ombudsman setorial é de enorme 
utilidade na desjudicialização, verdadeiro anseio da 
sociedade brasileira, que amarga as consequências do 
“tsunami” processual judicial. Existe já naquele país 
também para outros setores além do bancário. Pode 
também ser utilizado entre nós para outros setores 
responsáveis por indesejada massa de judicialização 
de casos concretos. Será útil, ainda no campo do 
Direito Privado, e além do âmbito bancário, à solução 
de controvérsias em casos de demandas referentes a 
seguros, planos de saúde, financiamentos, previdência 
privada, responsabilidade perante o consumidor e 
semelhantes, casos estes que, embora sem socorro 
estatístico de rigor, devem alçar a cerca de 70% do 
volume de recursos na Seção de Direito Privado do 
Superior Tribunal de Justiça.

Como funciona o Ombudsman dos Bancos Priva-
dos na Alemanha? O serviço administrativo é centra-
lizado em Berlim. É mantido como atividade privada 
pela Verband der deutschen privaten Banken, uma es-
pécie de Febraban alemã, sem ônus para o Estado. É 
designado, em cada caso concreto, para o julgamento 
da reclamação, como Ombudsman, um de sete ex-juí-
zes, aposentados de Tribunais alemães, inclusive Tri-
bunais Superiores, pessoas de grande respeitabilidade 
pessoal e jurisdicional no meio jurídico, notórios co-

nhecedores do sistema dos negócios bancários, cujas 
opiniões jurídicas tendem a ser acatadas por si sós, e 
geralmente o são. 

O caso começa com reclamação mediante o preenchi-
mento de formulário posto à disposição dos interessados 
nas diversas agências bancárias pertencentes ao sistema, 
o qual abrange, como dito, os bancos privados. Diante da 
reclamação do cliente consumidor, e caso não seja ela so-
lucionada pelo departamento de atendimento a clientes do 
próprio banco, é essa reclamação enviada ao escritório cen-
tral do Ombudsman em Berlim, o qual determina a ouvida 
do banco. Manifesta-se o banco reclamado por intermédio 
do seu representante para o setor. Reclamante e reclamando 
oferecem os documentos de que dispõem quando da pri-
meira manifestação para o Ombudsman.

Em seguida, sem reuniões, sem sessões de julgamento, 
sem mais atividades burocráticas, a reclamação, a resposta 
e os seus documentos são enviados ao local de trabalho 
do Ombudsman designado para o caso, muitas vezes a 
própria residência, onde se situe. Este, o Ombudsman, 
estuda o caso e redige a decisão, geralmente em poucas 
páginas e na linguagem mais clara possível. O escrito 
ostenta clareza objetiva, sem preocupação de citações 
doutrinárias ou jurisprudenciais alongadas; limita-se ao 
necessário à fundamentação e vai direto ao assunto, ao 
núcleo da questão posta sob a apreciação jurídica. Em 
seguida, o Ombudsman devolve, também pelo correio 
ao escritório de Berlim, a sua decisão, recebendo os 

“Entre nós, o sistema de 
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