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O QUE É ADVOCACIA EXTRAJUDICIAL?
•Na visão tradicional do Direito, pensar na atividade do
advogado importava em imaginar sua atuação
contenciosa, junto aos órgãos do Poder Judiciário,
exercendo a chamada capacidade postulatória.
•A advocacia extrajudicial está intimamente ligada à
ideia da desjudicialização.
•Representa a atuação do advogado fora da seara
judicial:
•Cartórios
•Conciliação e Mediação extrajudiciais
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O QUE É ADVOCACIA EXTRAJUDICIAL?
•Representa a atuação do advogado fora da seara
judicial:
•Arbitragem
•Tribunais de Contas
•Processo administrativo-disciplinar
•Processo administrativo-tributário
•Licitações e Contratos Administrativos
•Procedimentos junto ao Conselho Nacional de Justiça e
ao Conselho Nacional do Ministério Público
•Advocacia consultiva
•Advocacia empresarial
•Atuação junto aos PROCONs e congêneres
•Atuação junto aos órgãos previdenciários
•Compliance e Governança Corporativa

Prof.

ATIVIDADES PRIVATIVAS DA ADVOCACIA
• Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) prevê, já em
seu art. 1º, que são atividades privativas de advocacia, além da
postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados
especiais, as atividades de consultoria, assessoria e direção
jurídicas.

• Resta claro, portanto, que as atividade consultiva, na seara
jurídica, por reserva legal, é privativa do advogado, não sendo
portanto extensiva a outros profissionais do Direito, sob pena
de caracterizar exercício irregular da profissão.
• Ademais, no mesmo artigo, prevê-se que os atos e contratos
constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só
podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes se
visados por advogados.
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DIREITOS E DEVERES DO ADVOGADO
EXTRAJUDICIAL
• Os advogados que resolverem se dedicar – ainda que
exclusivamente – à atuação extrajudicial devem obediência
plena aos ditames do EOAB, aí incluídos os deveres e os
respectivos direitos.
• Dentre os direitos mais significativos, estão:
•a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho,
bem como de seus instrumentos de trabalho e
correspondência, desde que relativas ao exercício da
advocacia;
•o de ingressar livremente nas salas de sessões dos
tribunais, nos serviços notariais e de registro, em
qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição
em que deva praticar ato ou colher prova ou informação
útil;
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DIREITOS E DEVERES DO ADVOGADO
EXTRAJUDICIAL
• Dentre os direitos mais significativos, estão:
•o de examinar, em qualquer órgão da Administração
Pública em geral, autos de processos findos ou em
andamento, assegurada a obtenção de cópias;
•o de assistir a seus clientes investigados durante a
apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta.
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DIREITOS E DEVERES DO ADVOGADO
EXTRAJUDICIAL
• O art. 3º do CPC/2015 prevê que a conciliação, a mediação e
outros métodos de solução consensual de conflitos deverão
ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e
membros do Ministério Público, inclusive no curso do
processo judicial.
• Assim, é previsão legal o dever do advogado de buscar a
composição consensual dos conflitos, quer na seara judicial,
quer na seara extrajudicial.
• Sendo dever, a postura adequada é a de, quando procurado,
buscar e sugerir ao cliente os meios adequados de solucionar
o litígio, de modo que a via judicial seja exceção e não regra.
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DIREITOS E DEVERES DO ADVOGADO
EXTRAJUDICIAL
• Sujeitam-se às mesmas situações de incompatibilidade e de
impedimento que os advogados que atuam na seara judicial.
• A incompatibilidade é a proibição total, ao passo em que o
impedimento é a proibição parcial do exercício da advocacia.
• Dentre as incompatibilidade, podemos destacar:
•Ocupantes de cargos ou funções de direção em órgãos da
Administração Pública;
•Ocupantes de cargos ou funções vinculados a qualquer órgão do
Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registro;
•Ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou
indiretamente a atividade policial de qualquer natureza;
•Militares de qualquer natureza, na ativa;
•(...)
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DIREITOS E DEVERES DO ADVOGADO
EXTRAJUDICIAL
• Dentre as incompatibilidade, podemos destacar:

•(...)
•Ocupantes de cargos ou funções que atuem com lançamento,
arrecadação ou fiscalização de tributos e contribuições
parafiscais;
•Ocupantes de funções de direção e gerência em instituições
financeiras, inclusive privadas.

• Dentre os impedimentos, podemos destacar:
•Servidores da administração direta, indireta e fundacional,
contra a Fazenda Pública que os remunere ou a qual seja
vinculada a entidade empregadora (vedação não se aplica aos
docentes de cursos jurídicos);
•Membro do Poder Legislativo, em seus diferentes níveis, contra
ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas
públicas, sociedades de economia mista, fundações, entidades
paraestatais ou concessionárias/permissionárias.
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ÉTICA PROFISSIONAL DO ADVOGADO
EXTRAJUDICIAL
• Independentemente de estar atuando na esfera judicial ou
extrajudicial, o advogado tem por obrigação proceder de
forma que o torne merecedor de respeito e que contribua
para o prestígio da classe e da advocacia.
• O art. 32 do EOAB prevê que o advogado é responsável pelos
atos que, no exercício profissional praticar com dolo ou
culpa.
• Já o art. 33 prescreve que o advogado se obriga a cumprir
rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e
Disciplina.
• Código de Ética e Disciplina – aprovado pela Resolução n.º
02/2015, do Conselho Federal da OAB.
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ÉTICA PROFISSIONAL DO ADVOGADO
EXTRAJUDICIAL
• No Código de Ética e Disciplina, há algumas prescrições
importantes quanto à atuação extrajudicial:
•Dever de estimular, a qualquer tempo, a conciliação entre os
litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de
litígios;
•Dever de abster-se de ingressar ou atuar em pleitos
administrativos perante autoridades com as quais tenha
vínculos negociais ou familiares;
•Dever de zelar por sua liberdade e independência, ainda que
vinculado ao cliente ou constituinte;
•Dever de urbanidade para com as autoridades, os servidores
públicos e terceiros;
•Dever de guardar sigilo dos fatos que tome conhecimento no
exercício da profissão;
•Respeito às regras de que a publicidade profissional tenha
caráter meramente informativo, não podendo configurar
captação de clientela ou mercantilização da profissão.
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POSSÍVEIS INFRAÇÕES DISCIPLINARES
PRATICADAS PELO ADVOGADO EXTRAJUDICIAL
• Observando as infrações disciplinares que constam do art.
34 do EOAB, há algumas que são mais possíveis aos que
atuam na seara extrajudicial:
•Exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo;
•Violar, sem justa causa, sigilo profissional;
•Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização
do cliente ou ciência do advogado contrário;
•Prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio;
•Acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a
nulidade do processo em que funcione.

• Incorrendo em alguma das condutas tipificadas no EOAB, o
advogado responderá a processo perante o Tribunal de Ética
e Disciplina, assegurados o contraditório e a ampla defesa,
podendo vir a sofrer as penalidades de censura, suspensão,
exclusão e multa.
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O FENÔMENO DA DESJUDICIALIZAÇÃO
• Judicialização: transferência da resolução de questões
sociais e políticas para o Judiciário, como decorrência de
nosso modelo constitucional (fato);
• Ativismo judicial (atitude): o Judiciário assume postura
proativa, diante da omissão do legislador, ampliando o
alcance
das normas constitucionais;
• Desjudicialização: o Judiciário não consegue solucionar
todas as questões e todos conflitos de forma célere e
adequada – transferência da solução dessas questões e
conflitos para outros entes e órgãos.

• Exemplos: Cartórios, Procons, Agências Reguladoras, etc.
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DESJUDICIALIZAÇÃO X EXTRAJUDICIALIZAÇÃO

• Para André Villaverde de Araújo, extrajudicialização é espécie
do termo desjudicialização, esta entendida como toda forma de
concretização de acesso a uma ordem jurídica justa, sem a
intervenção do Poder Judiciário, e aquela como acesso a uma
ordem jurídica justa com a utilização das serventias
extrajudiciais, ou seja, dos cartórios extrajudiciais.
• Extrajudicialização de processos judiciais: transferência de
parcela desses processos para outros agentes do Estado, como
forma de auxiliar o Poder Judiciário na prestação do serviço de
justiça.
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A ATIVIDADE CONSULTIVA DO ADVOGADO
• Como já visto, o art. 1º do EOAB prevê a atividade consultiva
como privativa de advogado. Trata-se de atividade de há
muito desempenhada, mas que por vezes não recebe o
devido valor e o devido reconhecimento por parte da
sociedade.

• Representa a atuação do profissional da advocacia na
confecção de pareceres, notas, estudos, análises de minutas
de contratos, de editais.
• A atuação do profissional da advocacia, na seara consultiva,
dá-se nos mais diversos ramos do Direito Material:
Administrativo, Financeiro, Econômico, Civil, Tributário,
Previdenciário, dentre outros.
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A ATIVIDADE CONSULTIVA DO ADVOGADO
• A advocacia consultiva é também marca presente na
advocacia pública.
• Quando se tem independência técnica e se é ocupante de
cargo de carreira pública, o gestor passa, mas o advogado
público, atuante na área consultiva, fica. Busca-se, nessa
linha de raciocínio, o exercício de uma advocacia de Estado e
não simplesmente de Governo.
• Análise de minutas de editais de licitação, de contratos
administrativos, de convênios, de projetos de lei e
instrumentos congêneres, de processos disciplinares, dentre
outras atividades.
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A ATIVIDADE DO ADVOGADO JUNTO AOS
TRIBUNAIS DE CONTAS
• Vivencia-se, ao menos nos últimos 30 anos, um aumento nas
atribuições dos Tribunais de Contas. Por vezes, há de se
constatar inclusive uma exorbitância das funções que são
atribuídas a estas Cortes.
• A advocacia junto aos tribunais de contas ganha destaque
neste contexto.

• Um dos maiores problemas é a falta de uniformidade na
sistemática processual desses tribunais de contas.
Outrossim, por vezes há comprometimento da ampla defesa
e do contraditório.
• Registre-se ainda que, como não se exige dos ministros ou
conselheiros formação jurídica, acabam ocorrendo violações
básicas às prerrogativas da advocacia.
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A ATIVIDADE DO ADVOGADO JUNTO ÀS
AGÊNCIAS REGULADORAS
• As agências reguladoras são pessoas jurídicas de direito público
interno, normalmente constituídas sob a forma de autarquias
especiais, tendo por fim a regulação e/ou a fiscalização da atividade de
determinado setor da economia de um país.
• Fenômeno que se iniciou no final da década de 90, com a Reforma
Administrativa que decorreu da EC 19/98.
• Atuam em setores como: energia elétrica, petróleo, telecomunicações,
planos e seguros de saúde suplementar, fármacos e vigilância
sanitária, aviação civil, transportes terrestres e aquaviários, dentre
outros.
• O advogado também é presença constante nos procedimentos que
tramitam junto a essas agências. Ainda que não exerçam jurisdição
administrativa em sentido estrito, as decisões tomadas nos
procedimentos administrativos que lá tramitam impactam diretamente
na economia.
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A ATIVIDADE DO ADVOGADO JUNTO AOS
ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR
• Nas audiências entre consumidores e fornecedores de produtos e
serviços agendadas pelos PROCONs, a fim de se buscar uma solução
consensuada para a reclamação, não há obrigatoriedade de presença
de advogado.
• Nada impede, no entanto, que o consumidor contrate um advogado
para orientá-lo e acompanhá-lo à audiência, já que essa assistência é
constante no que concerne às empresas.
• Tal atuação do advogado é, em verdade, de natureza preventiva, já que
vai orientar o cliente a aceitar ou recusar a proposta oferecida pelo
fornecedor, assim como os riscos de uma futura judicialização.
• Plataforma Consumidor.gov.br: criada em 2018, e com espetaculares
índices de 81% de resolutividade. Em outubro de 2019, foi anunciada
uma integração com o Pje, de modo que o usuário que ingressar com
uma ação judicial contra uma das empresas cadastradas na
plataforma poderá tentar uma negociação on line, sem que isso atrase
ou interfira no andamento do processo.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• A atividade dos titulares das serventias extrajudiciais tem
fundamento constitucional.
• Notários e registradores: profissionais do Direito aprovados
em concurso, dotados de fé pública, fiscalizados e
regulamentados pelo Judiciário. O serviço é tabelado por Lei
Estadual.
• Os princípios da publicidade, autenticidade, segurança e
eficácia
aplicam-se às atividades das serventias
extrajudiciais.
• A desjudicialização “combina” com a atividade notarial e
registral (segurança + celeridade + redução taxas de
congestionamento).
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO NAS CÂMARAS DE
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
• Lei 13.140/2015 – tornou
Administração Pública.

possível

a

mediação

na

• Tal lei previu ainda a criação, pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, de câmaras de prevenção e resolução
administrativa de conflitos (similar à CCAF), no âmbito dos
respectivos órgãos de advocacia pública.
• Dentre as competências dessas câmaras, a lei estabeleceu:
dirimir conflitos entre órgãos e entidades da administração
pública; avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução
de conflitos, por meio de composição, no caso de
controvérsia entre particular e pessoa jurídica de direito
público; promover, quando couber, a celebração de termo de
ajustamento de conduta.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO NAS CÂMARAS DE
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

• Tal previsão seguiu a linha do art. 174 do CPC, que já previa a
necessidade de criação dessas câmaras. A Lei 13.140/2015,
porém, deixou claro que as câmaras seriam criadas no
âmbito dos órgãos de advocacia pública, onde houver.
• Para a criação das câmaras, a lei 13.140/2015 prevê a
necessidade de cada ente federado elaborar regulamento
próprio, estatuindo o modo de composição e funcionamento
da câmara.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO NAS CÂMARAS DE
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
• No âmbito da AGU, desde 2007 foi instituída a Câmara de
Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – hoje
Câmara de Conciliação e Mediação da Administração Federal.
• Desde a sua criação, em 2007 (números atualizados pelo
Índice de Resolução Administrativa de Conflitos da AGU, em
08/09/2021), a CCAF recebeu 1.386 procedimentos.
• Foram encerrados 1.029 procedimentos, sendo
solucionados pela CCAF e 701 não solucionados.

328
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO NAS CÂMARAS DE
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
• Vários Estados da Federação e alguns poucos Municípios
adotaram a criação das Câmaras.
• Tem-se notícia também da criação de câmaras nos Estados
de Pernambuco, Rio de Janeiro, Goiás, Pará, Maranhão, Rio
Grande do Sul, Alagoas, Santa Catarina, Paraíba, Ceará e
Piauí.
• Nos municípios, pode ser apontados os exemplos de Porto
Alegre/RS, São Paulo/SP, Olinda/PE, Mesquita/RJ, São
Bernardo do Campo/SP, dentre outros.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO NAS CÂMARAS DE
CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

• Advogados devem atuar em tais procedimentos desde o
requerimento,
passando
pelas
sessões
de
mediação/conciliação e formalização dos termos de acordo.
• Nos portais de cada PGE/PGM, há as minutas de
requerimentos e os instrumentos normativos que disciplinam
os procedimentos de tal atividade extrajudicial.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• A atuação junto às serventias extrajudiciais contribui com a prevenção
e com a solução de conflitos – mais celeridade e menos custo.
• Já há autorização do CNJ para a realização de atividades de mediação
e conciliação – Provimento 67/2018 CNJ.

• Separação, divórcio, inventário e partilhas extrajudiciais – arts. 610 e
733 do CPC.
• Protesto de decisão judicial – art. 517 do CPC.

• Usucapião extrajudicial – art. 1.071 do CPC.
• Divisão e demarcação de terras – art. 571 do CPC.
• Homologação do penhor legal – art. 703 do CPC.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• ESCRITURAS DE DIVÓRCIO, DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,
INVENTÁRIO E PARTILHA
• A Lei 11.441/2007 alterou o CPC/73 para permitir e o CNJ regulamentou
através da Resolução 35/2007;
• O CPC/2015 entrou em vigor com as seguintes disposições:
• Art. 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á
ao inventário judicial.
• Art. 610, §1º: Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a
partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá
documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para
levantamento de importância depositada em instituições financeiras.
• Art. 610, §2º: O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas
as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por
defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato
notarial.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• ESCRITURAS DE DIVÓRCIO, DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL,
INVENTÁRIO E PARTILHA
• Art. 733. O divórcio consensual, a separação consensual e a extinção
consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos
incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados
por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o
art. 731.
• § 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título
hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de
importância depositada em instituições financeiras.
• § 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os interessados
estiverem assistidos por advogado ou por defensor público, cuja
qualificação e assinatura constarão do ato notarial.
• Continua sendo aplicada a Resolução 35/2007.
• Alguns Tribunais, como ES e SP, admitem divórcio extrajudicial se o
casal tiver filhos menores ou incapazes, desde que comprovada a
prévia solução judicial das questões relativas à guarda, visitação e
alimentos, o que se aplicaria à união estável;
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• PROTESTO DE DECISÃO JUDICIAL
• A decisão judicial (interlocutória, sentença, monocrática ou acórdão)
transitada em julgado poderá ser levada a protesto, depois de
transcorrido o prazo para pagamento voluntário (15 dias úteis);
• Obrigação de pagar quantia certa;
• obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa – impossibilidade de
verificação do adimplemento pelo tabelião;
• Exequente deve apresentar certidão da decisão, a ser fornecida em 3
dias (nome e qualificação do exequente e do executado, número do
processo, valor da dívida e data de decurso do prazo para pagamento
voluntário);
• Não acarreta extinção do processo, nem obsta penhora;
• Cabimento na Justiça comum e nos Juizados;
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• PROTESTO DE DECISÃO JUDICIAL
• No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de
prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos,
o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado
pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou
justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
• Caso o executado não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou
não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz
mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que
couber, o disposto no art. 517.
• Desnecessidade de trânsito em julgado da decisão.
• Determinação de ofício.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
• O art. 1.071 do CPC alterou a Lei de Registros Públicos:
• “Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de
reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado
diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em
que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do
interessado, representado por advogado, instruído com:
• I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do
requerente e seus antecessores, conforme o caso e suas
circunstâncias; (...)
• IV - justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a
origem, a continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o
pagamento dos impostos e das taxas que incidirem sobre o imóvel.
• § 2º Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos
titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos
imóveis confinantes, esse será notificado pelo registrador competente,
pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento, para
manifestar seu consentimento expresso em 15 (quinze) dias,
interpretado o seu silêncio como discordância.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS

• USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
• LRP, art. 216-A, § 2º, após Lei 13.465/2017: Se a planta não contiver a
assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou
averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos
imóveis confinantes, o titular será notificado pelo registrador
competente, pessoalmente ou pelo correio com aviso de recebimento,
para manifestar consentimento expresso em quinze dias, interpretado
o silêncio como concordância.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES
• Art. 569. Cabe:
• I - ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu
confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos
limites entre eles ou aviventando-se os já apagados;
• II - ao condômino a ação de divisão, para obrigar os demais consortes
a estremar os quinhões.
• Art. 571. A demarcação e a divisão poderão ser realizadas por
escritura pública, desde que maiores, capazes e concordes todos os
interessados, observando-se, no que couber, os dispositivos deste
Capítulo.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• HOMOLOGAÇÃO DO PENHOR LEGAL
• Código Civil, art. 1.467. São credores pignoratícios, independentemente
de convenção: I - os hospedeiros, ou fornecedores de pousada ou
alimento, sobre as bagagens, móveis, jóias ou dinheiro que os seus
consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou
estabelecimentos, pelas despesas ou consumo que aí tiverem feito; II o dono do prédio rústico ou urbano, sobre os bens móveis que o
rendeiro ou inquilino tiver guarnecendo o mesmo prédio, pelos
aluguéis ou rendas.
• CPC, Art. 703:
• Tomado o penhor legal, requererá o credor a homologação.
• Na petição inicial, instruída com o contrato de locação ou a conta
pormenorizada das despesas, a tabela dos preços e a relação dos
objetos retidos, o credor pedirá a citação do devedor para pagar ou
contestar na audiência preliminar que for designada.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• HOMOLOGAÇÃO DO PENHOR LEGAL
• A homologação do penhor legal poderá ser promovida pela via
extrajudicial mediante requerimento, que conterá os requisitos
previstos no § 1º deste artigo, do credor a notário de sua livre escolha.
• Recebido o requerimento, o notário promoverá a notificação
extrajudicial do devedor para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar o
débito ou impugnar sua cobrança, alegando por escrito uma das
causas previstas no art. 704 , hipótese em que o procedimento será
encaminhado ao juízo competente para decisão.
• Transcorrido o prazo sem manifestação do devedor, o notário
formalizará a homologação do penhor legal por escritura pública.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
• Lei nº 8.560/92:
• Art. 1° O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável
e será feito: I - no registro de nascimento; II - por escritura pública ou
escrito particular, a ser arquivado em cartório; III - por testamento, ainda
que incidentalmente manifestado; IV - por manifestação expressa e direta
perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e
principal do ato que o contém.
• Lei 11.790/2008 – Registro de nascimento tardio nas serventias
extrajudiciais;
• Art. 46 da LRP: As declarações de nascimento feitas após o decurso do
prazo legal serão registradas no lugar de residência do interessado. § 1o O
requerimento de registro será assinado por 2 (duas) testemunhas. § 3o O
oficial do Registro Civil, se suspeitar da falsidade da declaração, poderá
exigir prova suficiente. § 4o Persistindo a suspeita, o oficial encaminhará os
autos ao juízo competente.
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
• Lei 13.484/2017: retificação administrativa do registro, da averbação ou da
anotação, de ofício ou a requerimento do interessado, mediante petição
assinada pelo interessado, representante legal ou procurador,
independentemente de prévia autorização judicial ou manifestação do
Ministério Público, nos casos de erros que não exijam qualquer indagação
para a constatação imediata de necessidade de sua correção
• Resolução 175/2013 do CNJ: Habilitação, celebração de casamento civil, ou
de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo
sexo.
• Provimento 63/2017 e 83/2019 do CNJ: Reconhecimento voluntário e a
averbação da paternidade e maternidade socioafetiva no Livro “A”.
• Provimento 73/2018 do CNJ: Averbação da alteração do prenome e do
gênero nos assentos de nascimento e casamento de pessoa transgênero no
Registro Civil das Pessoas Naturais (RCPN).
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A ATUAÇÃO DO ADVOGADO JUNTO ÀS
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS
• PROJETOS DE LEI – AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DAS
SERVENTIAS
• ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS
• A alteração de regime de bens do casamento é procedimento de
jurisdição voluntária (art. 734).
• O Projeto de Lei 9.498/2018 prevê a alteração no casamento por
escritura e na união estável por contrato particular (não precisa de
advogado, não tem efeito retroativo e é ineficaz perante terceiros de
boa-fé) – sem MP, sem edital.
• ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
• Projeto de Lei nº 10.046/2018 previa o procedimento diretamente no
Registro de Imóveis;
• Foi arquivado em razão do fim da legislatura.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Lei 6.830/80 cuida da cobrança judicial da dívida ativa da
Fazenda. À época, há 40 anos atrás, objetivo era o de fazer
com que a execução de tais dívidas ganhasse em celeridade e
eficiência, com a especialização do procedimento.
• Em 2019, conforme dados do CNJ (Justiça em Números 2020):
– Mais de 77 milhões de processo em trâmite;
– 55,8% em fase de execução;
– Desses, 70% são fruto de cobrança de dívidas da Fazenda;

– Cerca de 30 milhões de execuções fiscais;
– Taxa de congestionamento de 86%;
– 7 anos e 10 meses de tempo médio na Justiça Estadual; 10 anos de
tempo médio na Justiça Federal.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Segundo o IPEA, em 2011, havia um custo unitário de R$
4.685,39 de um processo executivo fiscal na Justiça Federal.
Na realidade municipal, ainda que sem dados estatísticos, a
realidade é ainda pior.

• São inúmeras as dificuldades da Administração. Deficiência de
cadastro dos contribuinte, pouco quantitativo de servidores,
dificuldade de capacitação de servidores para atuação na
matéria (Secretarias de Finanças/Procuradorias Fiscais),
restrições orçamentárias.
• Há uma demora absurda para que sejam adotadas as
providências administrativas que levam ao ajuizamento da
execução fiscal, acarretando muitas vezes a prescrição.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL

• Muitas vezes, a própria mora da Administração serve como
estímulo para que devedores – notadamente pessoas jurídicas
– “calculem” o risco, entendendo como conveniente a
sonegação ou a fraude, diante da possibilidade de nunca terem
que “pagar” por isso.
• Resolução 261/2018 – CNJ – instituiu a política e o sistema de
solução digital da dívida ativa. Tem como um dos objetivos o de
estimular e facilitar o acordo entre as partes, incentivando a
pacificação social e a redução dos litígios fiscais, ampliando a
probabilidade de recebimento de dívidas consideradas
irrecuperáveis.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Resolução 325/2020 – CNJ – Estratégia Nacional do Poder
Judiciário para 2021/2026 – dentre as diretrizes está a
agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional, e a
busca por soluções para um dos principais gargalos do Poder
Judiciário, qual seja, a execução fiscal.
• Uma das estratégias tem sido o protesto extrajudicial das
CDAs, garantida pela Lei 9.494/92.
• No REsp 1807923/SC, o STJ que entendeu aplicável o art. 782,
§3º do CPC às execuções fiscais (Fazenda pode incluir nome
do devedor em cadastros de inadimplentes).
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Há vários países, especialmente na Europa, que vivem a
experiência da execução civil desjudicializada, fugindo do
modelo alemão/italiano, isto é, com o agente da execução
sendo um ente privado: França, Espanha, Suécia. Outros
caminham no mesmo sentido, como Portugal, Romênia,
Letônia, Lituânia, República Checa e Eslováquia.
• No Brasil, há um debate presente acerca da desjudicialização
da execução civil, fruto do Projeto de Lei n.º 6.204/2019, de
autoria da Senadora Soraya Tronicke (PSL/MS), que tomou por
base a tese de doutorado de Flávia Pereira Ribeiro, defendida
na PUC/SP em 2012.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Pela proposta, sugere-se a delegação a um agente privado
(tabelião de protestos) a tarefa de verificar os pressupostos da
execução, realizar a citação, penhorar, vender, receber
pagamentos e dar quitação, reservando-se ao juiz estatal a
eventual solução de litígios, quando provocado por intermédio dos
competentes embargos do devedor.
• Tal projeto, em curso no Senado Federal, não afeta, no entanto, os
procedimentos executivos fiscais, regidos, como se sabe, por lei
própria.
• No final da década passada, intensificaram-se os debates quanto à
possibilidade de desjudicializar a execução fiscal, como forma de
gerar a desburocratização, aumentar a celeridade e a eficiência na
recuperação de créditos da Fazenda.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Um debate que se poderia colocar: nossa Constituição haveria
de permitir essa “Desjudicialização”? Ofenderia a reserva de
jurisdição? Não, porque os atos simplesmente executivos não
possuem natureza jurisdicional. Ofenderia a separação dos
poderes? Pensamos que não seria o caso de afastamento do
juiz, devendo intervir nas situações em que exista um conflito
ou que a questão seja de maior relevância.
• Em Portugal, os agentes de execução são chamados de
solicitadores, responsáveis por várias diligências da execução,
como citar, intimar, penhorar, realizar hastas públicas. É um
misto de profissional liberal e funcionário público.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Para se tornar solicitador em Portugal, deve comprovar formação
acadêmica, aprovação em concurso e estágio de 10 meses, com
prova de ingresso e avaliação conduzida por uma Comissão de
Eficácia das Execuções. Remuneração leva em conta a
produtividade e a agilidade no trâmite das execuções, com
honorários mais elevados quanto mais célere o processo.
• PL 2.412/2007, de autoria do Deputado Régis de Oliveira – primeiro
projeto apresentado com vistas à execução administrativa da
dívida ativa. Dois anos depois, surgiu o PL 5.080/2009, de autoria
do Poder Executivo – alteração da Lei 6.830/80, com claros sinais
de desjudicialização da execução fiscal. Previsão de que os atos de
constrição preparatória e provisória serão praticados pela Fazenda
credora, cabendo seu controle ao Poder Judiciário. Quando
concluída a inscrição em dívida, a investigação patrimonial dos
devedores inscritos será feita pela própria Fazenda.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Atos preparatórios (“pré-penhora”) - devedor notificado pela
Fazenda do inteiro teor da CDA para em 60 dias pagar, solicitar
parcelamento ou prestar garantia. Passado o prazo sem nenhuma
atitude, a Fazenda pode efetuar atos de constrição preparatória,
inclusive com avaliação de bens, intimação do devedor e registro
da constrição. A constrição pode se dar, em havendo bens
passíveis de penhora, com a averbação da CDA no cadastro
pertinente, até por meio eletrônico. Fazenda deve promover, em
até 30 dias da primeira constrição, o ajuizamento da execução
fiscal.
• Não há de se falar em julgadores na esfera administrativa. No
modelo “desjudicializado”, há uma descaracterização da atividade
executiva, ou de parte dela ao menos, como jurisdicional. O
administrador não seria um “substituto” do juiz. Poder Judiciário,
nesses casos, passaria a atuar nas situações em que o devedor
resiste à pretensão executiva.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Com dados de 2010 do CNJ, apenas 4,4% dos devedores opõem exceção
de pré-executividade, ao passo em que apenas 6,5% apresentam
embargos à execução. Isso significa que, a julgar pela baixa resistência
dos devedores, haveria boa viabilidade de êxito nessa pretendida
“desjudicialização”.
• Há debate ainda sobre a necessidade de se alterar também o CTN, visto
que as causas interruptivas da prescrição (art. 174) são atos judiciais,
salvo qualquer ato inequívoco do devedor, mesmo extrajudicial,
reconhecendo o débito. Seria, portanto, também relevante a alteração
do CTN.
• Outro debate interessante é que há claro abismo em imaginar a
utilização dessa sistemática pela União e até mesmo pelos Estados e
grandes Municípios, quando compararmos com a maioria esmagadora
dos pequenos municípios brasileiros. Se não há estrutura para levar
adiante as ações, tampouco haverá para procedimentos administrativos
“desjudicializados”.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL

• PL 5.080/2009 foi apensado ao PL 2.412/2007. Há outros
projetos também apensados, dificultando a tramitação
(5081/2009, 5488/2013, 5015/2016, 5591/2016, 7631/2017,
7630/2017). Falta de vontade política, após sucessivas
mudanças de governo, também contribuiu.
• Foi criada Comissão Especial, em 2015, no âmbito da Câmara
dos Deputados. Várias entidades ouvidas, mas projeto não foi
votado até o momento.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Já em 2019, no Senado Federal, o Senador Antonio Anastasia
(PSDB/MG) ofereceu o Projeto de Lei n.º 4.257102, que modifica
a Lei de Execução Fiscal, a fim de instituir a execução fiscal
administrativa e a arbitragem tributária.
• Numa linha parecida com o Projeto de Lei n.º 5.080/2009, este
projeto entrega à Administração e, consequentemente, às
procuradorias, a prática de atos meramente instrumentais
que,
caso
excessivos,
poderiam
ser
objeto
de
questionamentos judiciais, como qualquer ato administrativo,
mantendo-se a competência ao Poder Judiciário para a análise
dos embargos à execução fiscal, quando se der a impugnação
da validade da dívida ou quando se questionar a avaliação do
bem.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Dito projeto avança ainda mais porque propõe a adoção de um
juízo arbitral para julgar os embargos ofertados, a critério do
executado, sendo o procedimento público, de direito e conduzido
por órgão arbitral tida a execução por meio de depósito em
dinheiro, fiança bancária ou seguro-garantia. Outrossim, sugere a
opção da Fazenda Pública pela execução extrajudicial, com a
formalização administrativa da execução da dívida mediante
notificação do executado, instruída com a CDA.

• Não é medida contrária à CF/88 conferir à Administração Pública a
prática de atos como penhora, avaliação e adjudicação, desde que
seja resultado de um processo administrativo regulado por lei, em
que se garanta o contraditório e a ampla defesa, assim como seja
possibilitado ao executado ou corresponsável se socorrer da tutela
jurisdicional para questionar a validade da certidão ou do seu
valor.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Certamente, um dos maiores debates girará em torno da
constitucionalidade dessa execução fiscal administrativa, em
especial em razão da entrega de atos como a localização do
devedor, a penhora, a avaliação e a expropriação de bens pode ser
exercida pela Administração, por agente fiduciário ou instituição
financeira.
• Para Henrique Mouta e Marcelo Veiga Franco, a (aparente)
necessidade de que a execução de créditos fiscais ocorra
exclusivamente na esfera judicial parece não mais encontrar
subsistência no atual panorama de evolução do sistema jurídico. É
cada vez mais consolidada a ideia de que a indisponibilidade do
interesse público não representa obstáculo automático para que a
Fazenda Pública possa buscar o adimplemento de obrigações no
âmbito administrativo.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Para Eduardo Talamini, a indisponibilidade do direito material não
corresponde à “indisponibilidade da pretensão à tutela jurisdicional
estatal”.

• Há claros exemplos atuais de resolução extrajudicial de conflitos pela
Administração, como ocorre na arbitragem e nas câmaras de
prevenção e resolução administrativa de conflitos.
• Dessa forma, não há que se falar em óbice constitucional,
representando opção de caráter legislativo. Não é medida contrária à
CF/88 conferir à Administração Pública a prática de atos como penhora,
avaliação e adjudicação, desde que seja resultado de um processo
administrativo regulado por lei, em que se garanta o contraditório e a
ampla defesa, assim como seja possibilitado ao executado ou
corresponsável se socorrer da tutela jurisdicional para questionar a
validade da certidão ou do seu valor.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Nos modelos desjudicializados propostos nos projetos de lei,
há uma descaracterização de parte da atividade executiva
como jurisdicional.
• Não se pode dizer que o administrador passe
substituto do juiz, na medida em que não haverá
administrativos. A atuação jurisdicional passará a
situações como as que o devedor resiste à
executiva.

a ser um
julgadores
se dar em
pretensão

• Tem-se, portanto, um “compartilhamento” da execução entre o
Executivo e o Judiciário.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Não basta a mudança legislativa. É preciso que sejam
identificados outros aspectos, ademais, para aperfeiçoamento
da recuperação desses créditos, como a identificação de
mecanismos mais efetivos para localizar o devedor e para
promover a investigação patrimonial.
• Aperfeiçoados os instrumentos e os modelos legislativos
propostos, quem ganhará – espera-se – é o próprio
jurisdicionado, primeiro porque, a médio ou longo prazo,
haverá um incremento arrecadatório pelos entes públicos nas
mais variadas esferas, revertendo em benefícios para toda a
sociedade, e em segundo lugar porque essa atuação mais
racional e organizada da Administração impedirá o
desnecessário dispêndio de recursos financeiros para ajuizar
execuções sem viabilidade.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL

• Enquanto não surgem medidas legislativas, há outras iniciativas “interna
corporis” que merecem registro, na tentativa de propiciar a sonhada
eficiência na cobrança dos créditos da Fazenda.
• A Portaria 396/2016 da PGFN criou o RDCC (Regime Diferenciado de
Cobrança de Créditos), que consiste em um conjunto de medidas,
administrativas ou judiciais, voltadas à otimização dos processos de
trabalho relativos à cobrança da Dívida Ativa da União, observados
critérios de economicidade e racionalidade.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Pela portaria, os devedores com execuções não garantidas por depósito, seguro
garantia ou carta de fiança serão submetidos a procedimento especial de
diligenciamento patrimonial (PEDP), isto é, uma consulta sistemática e periódica
às bases de dados patrimoniais, com vistas à localização de bens e direitos
passíveis de expropriação judicial ou identificação de eventuais hipóteses de
responsabilidade tributária ou não tributária.

• Além disso, as CDA´s dos devedores incluídos no RDCC passaram a poder ser
encaminhadas para protesto extrajudicial em cartório, por falta de pagamento.
• Na mesma portaria, restaram suspensas, com base no art. 40, caput, da LEF, as
execuções fiscais cujo valor consolidado fosse igual ou inferior a um milhão de
reais, desde que não constasse dos autos garantia útil à satisfação, integral ou
parcial, do crédito executado.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• A Portaria 360/2018, também da PGFN, autorizou a realização de modalidades
específicas de negócio jurídico processual, inclusive calendarização.
• Foram permitidos negócios que importem em cumprimento de decisões judiciais,
confecção ou conferência de cálculos, recursos (inclusive desistência) e forma de
inclusão do crédito fiscal e FGTS em quadro geral de credores. Por outro lado,
vedou-se a celebração de negócios cujo cumprimento dependa de outro órgão que
não tenham anuído prévia e expressamente; que preveja penalidade pecuniária;
que envolva qualquer disposição de direito material por parte da União; que
extrapole os limites dos arts. 190/191 do CPC; que gere custos adicionais e não
previstos à União.
• A Portaria trata como facultativa a homologação prévia do negócio pelo Judiciário.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
• Portaria 33/2018 – PGFN: editada após a Lei nº 13.606/18 que incluiu os artigos 20B, 20-C e 20-E na Lei nº 10.522/02. Dentre as previsões, caso o contribuinte não
pague ou oferte garantia antecipada após a inscrição do débito em dívida ativa, a
PGFN poderá adotar 17 (dezessete) sanções, dentre elas: protesto da CDA;
inscrição no CADIN e registro em outros serviços de proteção ao crédito;
averbação pré-executória, inclusive por meio eletrônico; cobrança da dívida por
meio de instituições financeiras públicas; cancelamento de benefícios e/ou
incentivos fiscais, inclusive os vinculados ao Comércio Exterior; representação
junto a agências reguladoras para revogação de concessões e permissões de
prestação de serviços públicos; revogação de contratos públicos.
• A averbação pré-executória foi definida na portaria como o ato pelo qual se anota
nos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora para
conhecimento de terceiros a existência de débitos inscritos em dívida ativa da
União, visando a prevenir a fraude à execução.
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DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
- Governo Federal editou a Medida Provisória n.º 899, de 16 de outubro de 2019, que
dispôs sobre a transação tributária.
- Medida provisória foi objeto de intensos debates no Congresso Nacional,
especialmente porque esteve perto de caducar durante a pandemia.
- Conversão se deu com a Lei n.º 13.988, de 14 de abril de 2020.
- A lei prevê requisitos e condições para que a União, suas autarquias e fundações,
bem como os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de
litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária
ou não tributária.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
- Inegavelmente, a Administração Pública vem se integrando às
estratégias relativas ao uso dos meios alternativos/adequados de
resolução de conflitos.
- Lei 11.196/2005 = alterou a Lei 8.987/95, para permitir que o contrato de
concessão pudesse prever o emprego de mecanismos privados para
resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato,
inclusive a arbitragem.
- Lei 12.462/2011 (RDC) = art. 44-A permitia o uso de mecanismos privados
de resolução de disputas, inclusive a arbitragem e a mediação.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
- Lei 13.129/2015 = alterou a Lei 9.307/96, para autorizar a arbitragem
envolvendo a administração pública, que será sempre de direito e
respeitará o princípio da publicidade.
- Lei 13.140/2015 = dispôs sobre a autocomposição de conflitos no âmbito
da administração pública, prevendo inclusive a criação de Câmaras de
Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos.
- Nova Lei de Licitações veio a consagrar algo há tempos desejado entre
os administrativistas: um permissivo genérico apto a viabilizar o uso
desses meios nos contratos administrativos.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES

• Art. 138. A extinção do contrato poderá ser:
• (...)
• II - consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por
mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja
interesse da Administração;
• III - determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula
compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
•Art. 151. Nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser
utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de
controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê
de resolução de disputas e a arbitragem.
•Parágrafo único. Será aplicado o disposto no caput deste artigo
às controvérsias relacionadas a direitos patrimoniais
disponíveis,
como
as
questões
relacionadas
ao
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por
quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
•Art. 152. A arbitragem será sempre de direito e observará o
princípio da publicidade.
•Art. 153. Os contratos poderão ser aditados para permitir a
adoção dos meios alternativos de resolução de controvérsias.
•Art. 154.O processo de escolha dos árbitros, dos colegiados
arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará
critérios isonômicos, técnicos e transparentes.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
•Constou do substitutivo ao PL 1292/95, depois suprimida, a
seguinte previsão: “A utilização dos meios alternativos de
resolução de controvérsias deverá ser justificada mediante
análise prévia dos custos envolvidos e dos benefícios sociais e
econômicos resultantes da sua adoção”.
•Nova Lei de Licitações consagra o uso do comitê de resolução
de disputas (dispute boards), pela primeira vez em uma lei
federal, como mecanismo de resolução de disputas.
•Previsão na Lei 14.133/2021 foi relevante porque se deu
autorização clara para o uso dos mecanismos alternativos para
a Administração.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
•A lei faculta o uso. Dessa forma, haverá situações em que a
Administração pode constatar que o processo judicial será o
meio mais adequado. Por isso a importância de que se
fundamente a opção pelo uso ou pelo não uso desses meios,
mesmo que a previsão não tenha sido inserida na Lei.

•Não parece ser o caso de se instituir em todo e qualquer
contrato uma cláusula prevendo o uso de meios alternativos. O
uso indiscriminado pode ter consequências ruins para a
administração.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
•Em cláusulas contratuais, a inclusão da expressão “poderá”,
para indicar eventual possibilidade do uso da arbitragem, é
entendida pela doutrina e pela jurisprudência como a exclusão
do Poder Judiciário.
•Direitos patrimoniais disponíveis, para uso da arbitragem (art.
31, §4º, da Lei 13.448/2017)
• § 4º Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais
disponíveis, para fins desta Lei:
• I - as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos;
• II - o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de
transferência do contrato de concessão; e
• III - o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das
partes.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
•Contratos firmados antes da entrada em vigor da Lei podem ser
aditados para permitir a adoção dos meios alternativos. Similar
previsão constava da Lei 13.448/2017. É preciso que haja comum
acordo e que a Administração motive a sua decisão.
•Publicidade está prevista para a arbitragem, mas não para a
mediação. Há divergências na doutrina quanto a isso.
•Quanto à arbitragem ser sempre de direito, também há
divergências. Para alguns, deve ser apenas a legislação
brasileira. Há inclusive previsão neste sentido no Decreto
10.025/2019.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
•O momento de escolha dos árbitros está dissociado do
procedimento de licitação/contratação.
•Portaria Normativa AGU 21/2021 dispôs sobre o credenciamento
de câmaras arbitrais na AGU. Não caracteriza vínculo contratual
entre o poder público e as câmaras arbitrais consideradas.
Podem ser credenciadas câmaras nacionais e estrangeiras.
•Comitês de Resolução de Disputas são importantes para
situações de contratos mais complexos e com alta
probabilidade de conflitos. Tem por propósito primordial evitar
que uma divergência se torne conflito.
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A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
•Para alguns na doutrina, trata-se de método heterocompositivo,
mas as decisões não tem a mesma força de uma sentença ou
de uma decisão arbitral. Podem ser desafiadas pela via judicial
ou arbitral. Por outro lado, o Enunciado 49 da Jornada de
Prevenção e Solução Extrajudicial de Conflitos do CJF trata
como método consensual. Na mesma linha, a previsão da Lei de
Licitações.
•Município de São Paulo foi o primeiro a regulamentar os dispute
boards, por previsão legal em 2018, regulamentada em 2021.
•Normalmente o comitê tem 3 membros,
semelhante a que ocorre para os árbitros.

com

escolha

Prof.

A DESJUDICIALIZAÇÃO DOS CONFLITOS NA
NOVA LEI DE LICITAÇÕES
•O comitê pode ser permanente, existindo desde o começo da
execução do contrato, ou ad hoc, criado quando já instaurada a
divergência.
•Enunciado 80 da I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial
de Litígios do CJF já previa que os dispute boards seriam
recomendáveis para os contratos de construção ou de obras de
infraestrutura.
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ENUNCIADOS I JORNADA PREVENÇÃO E
SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS - CJF
- 15 Recomenda-se aos órgãos do sistema de Justiça firmar acordos de cooperação
técnica entre si e com Universidades, para incentivo às práticas dos métodos
consensuais de solução de conflitos, bem assim com empresas geradoras de
grande volume de demandas, para incentivo à prevenção e à solução extrajudicial
de litígios.
- 16 O magistrado pode, a qualquer momento do processo judicial, convidar as
partes para tentativa de composição da lide pela mediação extrajudicial, quando
entender que o conflito será adequadamente solucionado por essa forma.
- 19 O acordo realizado perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da
Administração Pública Federal - CCAF – órgão integrante da Advocacia-Geral da
União – constitui título executivo extrajudicial e, caso homologado judicialmente,
título executivo judicial.
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ENUNCIADOS I JORNADA PREVENÇÃO E
SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS - CJF

- 28 Propõe-se a implementação da cultura de resolução de conflitos por meio da
mediação, como política pública, nos diversos segmentos do sistema educacional,
visando auxiliar na resolução extrajudicial de conflitos de qualquer natureza,
utilizando mediadores externos ou capacitando alunos e professores para
atuarem como facilitadores de diálogo na resolução e prevenção dos conflitos
surgidos nesses ambientes.

- 39 A previsão de suspensão do processo para que as partes se submetam à
mediação extrajudicial deverá atender ao disposto no § 2º do art. 334 da Lei
Processual, podendo o prazo ser prorrogado no caso de consenso das partes.
- 45 A mediação e conciliação são compatíveis com a recuperação judicial, a
extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, bem como em
casos de superendividamento, observadas as restrições legais.
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ENUNCIADOS I JORNADA PREVENÇÃO E
SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS - CJF
- 48 É recomendável que, na judicialização da saúde, previamente à propositura de
ação versando sobre a concretização do direito à saúde - fornecimento de
medicamentos e/ou internações hospitalares -, promova-se uma etapa de
composição extrajudicial mediante interlocução com os órgãos estatais de saúde.
- 50 O Poder Público, os fornecedores e a sociedade deverão estimular a utilização
de mecanismos como a plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR, política pública criada
pela Secretaria Nacional do Consumidor - Senacon e pelos Procons, com vistas a
possibilitar o acesso, bem como a solução dos conflitos de consumo de forma
extrajudicial, de maneira rápida e eficiente.

- 56 As ouvidorias servem como um importante instrumento de solução
extrajudicial de conflitos, devendo ser estimulada a sua implantação, tanto no
âmbito das empresas, como da Administração Pública.
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ENUNCIADOS I JORNADA PREVENÇÃO E
SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS - CJF
- 66 É fundamental a atualização das matrizes curriculares dos cursos de direito,
bem como a criação de programas de formação continuada aos docentes do
ensino superior jurídico, com ênfase na temática da prevenção e solução
extrajudicial de litígios e na busca pelo consenso.
- 83 O terceiro imparcial, escolhido pelas partes para funcionar na resolução
extrajudicial de conflitos, não precisa estar inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil e nem integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação,
ou nele inscrever-se.
- 84 O Poder Público – inclusive o Poder Judiciário – e a sociedade civil deverão
estimular a criação, no âmbito das procuradorias municipais e estaduais, de
centros de solução de conflitos, voltados à solução de litígios entre a
Administração Pública e os cidadãos, como, por exemplo, a Central de Negociação
da Procuradoria-Geral da União.
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