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Da lógica 
newtoniana 
à era quântica

De acordo com a formulação clássica das leis da 

termodinâmica, o equilíbrio é o estado final da 

evolução de sistemas fechados, o ponto em que foi 

exaurida toda a capacidade de mudança e o sistema 

já não tem condições de produzir mais nada.

Fernanda Leitão
Tabeliã do 15º Ofício de Notas

e d i to r i a l

Michelle Novaes
Substituta Legal do 15º Ofício de Notas
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Por essa ótica, se o universo for um sistema 

fechado, também ele ao final se desgastará e alcan-

çará o equilíbrio. Algo que, como bem definiu o 

biólogo James Lovelock, autor da hipótese de Gaia, 

soa como o aviso final do Inferno de Dante. 

Quando acreditamos que o universo está em 

marcha acelerada e irreversível rumo à anulação, é 

mesmo difícil evitar o medo da mudança. 

Talvez por isso mesmo a maioria das empresas 

e instituições veja a mudança como um inimigo. 

Com nossa lógica newtoniana, tentamos controlá-

-la a cada passo, quase sempre sem perceber que 

melhor seria trabalhar com e não contra as forças 

da mudança. 

Ocorre que a vida não nos cansa de mostrar que ela 

própria é a primeira exceção a essa hipótese meca-

nicista, já superada pelas ciências que buscam 

enxergar o amanhã. Pois cada ser vivo é um 

sistema aberto que se envolve com seu ambiente e 

continua a evoluir até o fim.    
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O mundo se transforma e aprende com cada tempo-

ral. Não seria diferente nessa “tempestade perfeita”  

pela qual hoje passamos, que conjuga de forma sem 

precedentes os efeitos de tantas crises simultâneas. 

Contexto no qual os avanços tecnológicos – que 

já ocorriam de forma acelerada, mas que agora 

mostraram-se fundamentais para garantir a manu-

tenção de atividades econômicas e administrativas 

essenciais – passaram a protagonizar um processo 

de disrupção histórica que promete não deixar 

pedra sobre pedra.  

As casas se adaptam ao trabalho e as corpora-

ções se tornam mais fluidas. Aptos a trabalhar 

“Apesar das muitas 
perdas – que jamais serão 
esquecidas – saberemos 
superar esse momento 
difícil se o encararmos 

como uma possibilidade de 
renascimento”
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de qualquer lugar, tornamo-nos todos globais, 

ao mesmo passo em que, com muitas opera-

ções simples delegadas à inteligência artificial, 

haverá drástica redução da demanda por traba-

lho humano. A ocupação da terra e das cidades 

se transforma radicalmente, a educação torna-se 

permanentemente híbrida, as fontes de energia se 

descarbonizam, o comércio passa a ser predomi-

nantemente eletrônico e muitas outras mudanças 

ocorrem em vários aspectos da vida cotidiana. 

Hoje já sabemos que é a mudança o que nos move 

adiante e, felizmente, o recurso mais abundante e 

menos dispendioso do mundo para a mudança é a 

engenhosidade humana. 

Apesar das muitas perdas – que jamais serão 

esquecidas – saberemos superar esse momento 

difícil se o encararmos como uma possibilidade 

de renascimento. Grandes oportunidades já estão 

surgindo, novos começos com valores mais reais, 

em que as pessoas passam a ter a oportunidade de 

contribuir para o bem comum e para sua própria 

evolução de forma mais genuína e sincera. 
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Empenhados em possibilitar o pleno exercício da 

cidadania, da autodeterminação, da livre iniciativa 

e da democracia – por meio da garantia da autenti-

cidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos – os 

cartórios buscam se adaptar rapidamente a essa 

nova realidade. 

Com essa nova plataforma digital para se conectar 

com a sociedade, nosso Ofício de Notas pretende 

mostrar o que tem feito para, conectado como 

nunca, manter-se inovador e confiável como 

sempre. Vamos ainda dar voz a outros personagens 

que lideram o processo de mudança em suas respec-

tivas esferas, como o Ministro Luís Felipe Salomão, 

nosso primeiro entrevistado. Além de dedicar o 

devido espaço, porque todos merecemos, para falar 

sobre as boas coisas da vida, viagens, segredos da 

boa mesa e outras descobertas. 

“Se o universo for um 
sistema fechado, também 
ele ao final se desgastará e 

alcançará o equilíbrio”
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Os cartórios 
têm muito chão para avançar

c a p a
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O impacto da pandemia na 
Justiça e os avanços do serviço 
extrajudicial na visão do ministro 
Luis Felipe Salomão

N esse primeiro número da revista Cartório 

15, tivemos a honra de conversar com uma 

grande referência do Poder Judiciário nacional que 

é o ministro Luis Felipe Salomão – membro do STJ, 

corregedor nacional da Justiça Eleitoral, professor 

de Direito Comercial e de Processo Civil, autor de 

diversos livros e artigos jurídicos. Confira como foi 

a entrevista conduzida pela tabeliã substituta do 

15º, Michelle Novaes. 

No início da pandemia o senhor disse que a 

Justiça teria que trabalhar para “ achatar a curva 

das demandas”.  Fomos bem sucedidos?

Ministro Luis Felipe Salomão – Ainda vamos ter que 

mergulhar mais nos números, quando sair o relató-

rio do CNJ com informações do ano passado, mas 

pelo que até agora tivemos acesso não houve uma 
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explosão tão grande das demandas. Se houve cres-

cimento, foi vegetativo. Como tudo se movimenta 

lentamente, pode ser que ainda não tenhamos 

sentido os reflexos desse momento que vivemos. 

Talvez daqui a um ou dois anos venhamos a sentir 

o resultado dessa curva, cuja elevação achávamos 

que seria automática. Houve certo erro de avaliação. 

Ainda estou convicto de que a curva vai se elevar 

e de que precisamos trabalhar para mantê-la sob 

controle, mas ainda não conseguimos perceber isso. 

Sem dúvida, investir em tecnologias adequadas, na 

gestão adequada do Judiciário, em novas soluções 

extrajudiciais dos conflitos de novos segmentos e 

atores, isso tudo vai contribuir para, quando essa 

onda chegar, estarmos preparados para ela. Como 

disse Shakespeare em “Henrique VIII”, estar prepa-

rado é tudo.  

Não houve crescimento dos pedidos de recupe-

ração judicial e falências? 

Quando olhei os números do ano passado, me 

surpreendi, porque houve uma queda do número 
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de pedidos de recuperação e falência. Já vi 

matérias, a partir do início de 2021, que dão conta 

de que houve um acomodamento das coisas. Não 

houve propositura de demandas relacionadas à 

recuperação e falência por variados motivos, pela 

situação da economia, porque se aguardava uma 

nova lei, porque houve certa acomodação das 

empresas, que decidiram aguardar por alguma 

saída no fim do túnel. 

Esse ano os indicadores já apontam um cresci-

mento exponencial do número de novas demandas 

relacionadas à recuperação e à falência. Talvez essa 

curva se eleve agora e nós vamos ter que começar a 

gerir esse passivo. 

Como disse 
Shakespeare em 
‘Henrique VIII’, 
estar preparado 

é tudo”
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Transplantado esse exemplo para o resto, parece 

haver uma litigiosidade contida, em que as pessoas 

estão meio anestesiadas, esperando a evolu-

ção dos fatos para resolverem suas vidas. Talvez 

nesse experimento o cartório também possa dar 

a sua medida, porque creio que as atividades até 

aumentaram, como no caso dos testamentos, 

dos contratos – que estavam pendentes e que as 

pessoas resolveram desde logo celebrar – e das 

procurações. Ainda assim, posso estar enganado, 

mas parece que as pessoas esperam uma situação 

um pouco melhor para definir suas vidas. 

“O grau de 
informatização e de 
investimentos que os 
cartórios em sentido 

geral fizeram tornam o 
caso brasileiro único”
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Os métodos de solução extrajudicial avançaram 

nesse período?

Ainda não temos um prognóstico da elevação ou 

não da curva de demandas, mas posso afirmar que 

as soluções extrajudiciais de conflitos estão cres-

cendo na pandemia e vão crescer cada vez mais. 

E os cartórios têm muito espaço para crescer no 

processo de desjudicialização que está em franca 

evolução no país. Já tivemos tantos exemplos, 

como divórcios e inventários que passaram a ser 

feitos pelos cartórios, e em breve teremos outros. 

Há uma comissão criada no âmbito do CNJ para 

tratar exclusivamente da desjudicialização. Não 

tenho dúvida que o papel dos cartórios vai crescer. 

Qual é sua opinião a respeito da qualidade do 

serv iço extrajudicial prestado pelos cartórios 

brasileiros?

O grau de informatização e de investimentos que 

os cartórios em sentido geral fizeram em nosso 

país tornam o caso brasileiro único. Os cartórios 

extrajudiciais têm um patamar de credibilidade em 
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altíssima conta no âmbito da sociedade. A partir 

dos controles que foram exercidos pelas correge-

dorias e pela lei de regência, a partir também do 

momento em que o próprio segmento se organizou 

para melhor cumprir com a sua missão, chegamos 

hoje a um patamar muito elevado de prestação de 

serviço pelos cartórios. 

É claro que aqui e ali há um questionamento se o 

setor público não poderia exercer essa atividade, 

mas num país com as dimensões continentais 

do nosso, com as atividades que o Judiciário e o 

Estado já exercem, assumir mais tarefas, olhando 

em perspectiva, parece ser um tremendo equívoco. 

“O padrão é bastante 
elevado e o nosso serviço 
extrajudicial de cartórios 

ainda tem muito chão 
para avançar”
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Principalmente quando comparamos com outros 

países menores, com outras tradições jurídicas e 

outras situações específicas bem diferentes da nossa. 

Temos uma tradição de serviços extrajudiciais, 

agora com esse sarrafo de qualidade elevado. O 

que é fruto do trabalho duro que a classe vem 

exercendo, que o próprio Judiciário estimulou, na 

forma de atuar incumbida pelo legislador, e que 

se conjuga com o surgimento do CNJ, que esta-

beleceu regras gerais para a atuação uniforme e 

padronizada do segmento. Os erros, equívocos 

e deslizes são automaticamente identificados e 

corrigidos. Então, o padrão é bastante elevado e o 

nosso serviço extrajudicial de cartórios ainda têm 

muito chão para avançar, ainda têm muitas ativida-

des para cumprir.   
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Rodrigo da Cunha Pereira 
Presidente do Instituto Brasileiro 

de Direito de Família (IBDFAM)

d i r e i to  c i v i l

A extrajudicialização 
do Direito das 
Famílias e  Sucessões

O Direito de Família e Sucessões está cada vez mais extrajudicial. O marco mais significativo 

dessa extrajudicialização foi a Lei nº 11.441/2007 
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– conforme também as resoluções nº 35/2007 e nº 

220/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

– que admitiu a possibilidade do divórcio e inven-

tário extrajudicial.  

Não menos importante a essa era da extrajudi-

cialização foi a edição do provimento nº 63/2017 

do CNJ, que admitiu a possibilidade do reconhe-

cimento da filiação socioafetiva diretamente em 

cartório, posteriormente, alterado pelo Provi-

mento nº 83/2019 do CNJ, delimitando que 

somente as pessoas acima de 12 anos de idade 

podem ter a paternidade ou a maternidade socio-

afetiva reconhecida perante os oficiais de registro 

civil das pessoas naturais. 

As experiências bem-sucedidas e resultados satisfa-

tórios por parte dos notários e registradores resultou 

da edição do Provimento nº 82/2019 do CNJ, padro-

nizando com isso os procedimentos de alteração do 

nome do genitor diretamente em cartórios, sem a 

necessidade de autorização judicial.
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Na esteira dessa conexão íntima entre o Direito das 

Famílias e os atos notariais perfazendo a neces-

sidade da extrajudicialização, em 2020 o CNJ 

expediu o Provimento nº 100, dispondo sobre a 

prática de atos notariais eletrônicos utilizando o 

sistema e-Notariado. Assim, os cartórios de notas 

podem realizar seus procedimentos à distância e 

por meio eletrônico, com a utilização da videocon-

ferência e da assinatura digital. 

“A extrajudicialização 
do Direito das Famílias 

e Sucessões se deve 
não apenas à ideia de 

desafogar a sobrecarga 
de trabalho do Judiciário, 

mas, principalmente, 
em razão da reafirmação 
do princípio da menor 

intervenção do Estado na 
vida privada do cidadão”
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O Código de Processo Civil de 2015, embora tenha 

feitos alguns avanços no Direito das Famílias e 

Sucessões, perdeu boa oportunidade para retificar 

e acertar o passo com a realidade procedimental, 

especificamente no que diz respeito a possibi-

lidade do inventário extrajudicial, mesmo com 

testamento. Mas o Superior Tribunal de Justiça já 

decidiu que é possível fazer inventários, mesmo 

quando há testamentos1. 

Esta também é a previsão do enunciado nº 16 

do IBDFAM: “Mesmo quando houver testamento, 

sendo todos os interessados capazes e concor-

des com os seus termos, não havendo conflito de 

interesses, é possível que se faça o inventário extra-

judicial”. De qualquer forma vários corregedorias 

estaduais já autorizaram expressamente inven-

tários extrajudiciais, mesmo com a presença de 

testamento, a exemplo do Rio de Janeiro (Código 

de Normas do CGJ, art. 297, § 1º), Paraíba, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Ceará, Santa Catarina, 

Distrito Federal, Paraná, Pará e Minas Gerais.

1  REsp 1808767-RJ, publicado em 03/12/2019, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.
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A extrajudicialização do Direito das Famílias e 

Sucessões é um caminho sem volta. Leis e atos 

normativos já foram feito neste sentido, e outros 

estão em curso. Isto se deve não apenas à ideia de 

desafogar a sobrecarga de trabalho do Judiciário, 

mas, principalmente, em razão da reafirmação do 

princípio da menor intervenção do Estado na vida 

privada do cidadão. É exatamente por essa valo-

rização da autonomia privada que o Direito das 

Família e Sucessões tem se tornado cada vez mais 

contratualizado. Nesse sentido, cartórios de notas 

e de registro civil das pessoas naturais tem sido 

fundamentais para entender e praticar esse Direito 

de Família contemporâneo. 
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A MEDIAÇÃO 
COMO ESTRATÉGIA 
PARA UMA PAZ 
SUSTENTÁVEL

Cristina Gaulia
Desembargadora do TJRJ/ Diretora da Emerj

o p i n i ã o

O mediador 
como 
liderança 
social
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“O juiz ou o árbitro ocupam um lugar de poder, 
o mediador, ao contrário, ocupa um lugar de 

amor. O discurso do mediador é constituído por 
uma trama de infinitos cuidados, de infinitas 

paciências, como dizia Clarice Lispector, quando 
tentava pensar o amor”1

O professor argentino Alejandro Nató refere haver uma importante dimensão política 

e cultural na mediação, o que somado às lições 

de Warat, torna o mediador um ator essencial no 

processo de pacificação de conflitos sociais, trama 

integrada também pelos inúmeros conflitos indi-

viduais, familiares e relacionais, demonstrando o 

primeiro, a partir de sua intensa participação na 

Oficina de Conflictos de la Defensoria del Pueblo de 

la Nación Argentina, que a melhor estratégia para 

pacificar todo e qualquer conflito é o diálogo inte-

ressado e afetivo.

1 “O ofício do mediador”. WARAT, Luis Alberto. Habitus Editora.

Texto em homenagem ao 
Ministro Luis Felipe Salomão
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Deve-se pensar, portanto, a tarefa do mediador 

não como a de um mero formatador de acordos, 

mas como um partícipe estruturante da paz social, 

capacitado para construir pontes dialogais, no 

âmbito da mediação individual, comunitária ou 

social, ou qualquer outro locus onde os confli-

tos proliferem, pontes estas que possibilitarão a 

reconstrução das relações abaladas pelos conflitos 

e a tão buscada pacificação.

Na complexidade contemporânea que o mundo 

vive, principalmente por conta de uma pandemia 

nunca antes vivenciada, e que segue um curso 

próprio, desconhecido como o vírus que a suporta, 

devemos pensar que os novos desafios confliti-

vos não serão solucionados a partir de posições 

conservadoras, tradicionais, ultrapassadas porque 

não se coadunam com a nova realidade.

“Uma visão inovadora para 
pensar os conflitos de um 

mundo novo pede uma 
guinada alternativa”
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É preciso por conseguinte reinventar as técnicas, 

inclusive as alternativas de composição de conflitos.

Bem aponta Cesar Cury que: 

“A conflituosidade exsurgente na sociedade 
complexa tem levado pensadores do Direito e de 
outras ciências a revisar categorias tradicionais 

à procura de abordagens mais adequadas 
aos conflitos contemporâneos. Em uma 

sociedade que se torna madura e responsável 
e que tem como valores a Democracia e o 

Constitucionalismo, a legitimação deliberativa, 
para além do litígio e da competição, resulta da 
participação e do compartilhamento em relação 
dialógica presidida por uma responsabilidade 

ética e alteritária, o que reflete o modo de pensar 
da obra espinosiana, que tem no auxílio mútuo e 

na cooperação a ideia do bem comum”.2

Nesse caminhar, voltar os olhos para uma nova 

função do mediador, tornando-o real implemen-

tador de políticas públicas de pacificação social, 

seria ressignificar as múltiplas possibilidades da 

mediação, como um sistema amplo, multiportas, 

2 CURY, Cesar. In Prefácio da obra Mediação: medo e esperança. (org) CALAINHO, Marcia. 

Editora Cravo.
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e por meio de capacitação e treinamento, mas 

sobretudo de sensibilização e compreensão pelos 

mediadores das alteridades sociais e econômicas, 

de gênero, cor da pele e etnias, seria transformar 

tais agentes em atores de pacificação de um verda-

deiro Estado Democrático de Direito.

Sobretudo no campo dos conflitos coletivos que 

envolvem direitos fundamentais, e principalmente 

na execução de decisões judiciais transitadas em 

julgado, por exemplo nas áreas ocupadas, quando 

o conflito se perfaz entre o direito de moradia e 

o direito de propriedade, a mediação funciona-

ria como uma prática restaurativa, e por meio de 

um diálogo inclusivo, que respeitasse a cultura 

da paz e os lugares de fala e dignidade de todos 

os envolvidos, poderia haver exitosa solução final 

de equilíbrio entre as partes mesmo na seara da 

execução judicial.

Assim portanto, não é somente antes da ação 

judicial ou no curso desta, que o mediador deve 

funcionar como interlocutor, cooperando para o 

diálogo e auxiliando as partes a criarem opções 
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próprias e comprometendo-as com o fim dos 

conflitos, mas também após a lide judicial, quando 

já há sentença transitada em julgado, a interlocu-

ção do mediador com todas as partes envolvidas, 

em pequenos grupos por vezes ou mesmo indivi-

dualmente, traria as melhores soluções, as menos 

radicais e mais duradouras.

Lilia Sales e Sandra Moreira mencionam que as 

formas de mediação comunitária são “uma expe-

riência democrática”  pois são construídas sobre 

pilares essenciais: “participação, cidadania, acesso 

à justiça, pacificação social, dignidade humana, 

direitos fundamentais e inclusão social”.3

E o mediador bem formado e equipado para atuar 

como interlocutor comunitário entre as partes e o 

sistema judiciário, para a concretização de fato da 

decisão judicial, funcionaria como um embaixa-

dor, um diplomata judiciário que buscaria a melhor 

maneira de chegarem os envolvidos a consenso.

3  SALES, Lilia M. de Moraes; MOREIRA, Sandra Mara Vale. “A mediação comunitária – Uma expe-

riência democrática”. in Conciliação e mediação – Ensino em construção. (coord.) BACELLAR. 

Roberto P; LAGRASTA, Valeria F. IPAM – Instituto Paulista de Magistrados e ENFAM – Escola Nacio-

nal de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, São Paulo – SP, 1ª ed., 2016, p. 675.
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De lembrar aqui, para finalizar essa curtíssima abor-

dagem sobre uma nova possibilidade que se abre 

à mediação como estratégia de paz sustentável, a 

metáfora dos dois painéis “Guerra e Paz” de Cândido 

Portinari, expostos na sede da ONU, em Nova York:

“A posição deles é estratégica: ficam em paredes 
opostas no salão de acesso à Assembleia Geral, 

onde os líderes de 193 países membros se 
reúnem anualmente. Quando chegam à ONU, 
dão de cara com o painel “Guerra” ; quando 

saem, passam em frente ao mural “Paz”. É uma 
metáfora – os chefes de estado podem chegar 

querendo conflitos, mas deixam o local com uma 
promessa de pacificação”.4

Uma visão inovadora para pensar os conflitos de 

um mundo novo pede uma guinada alternativa 

que, de forma efetiva, implante não só a ideia da 

mediação como nova ferramenta de trabalho na 

composição dos conflitos, mas também mude a 

própria perspectiva do modus operandi do manu-

seio da novel ferramenta.

4  “Cidadão do mundo”. Isto É. Disponível em: https://istoe.com.br.cidadao-do-mundo. Acesso: 

11/04/2021.
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Imóvel 
residencial 
para renda 

Uma das maiores tendências que se verifica 

no mercado imobiliário brasileiro, espe-

cialmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São 

Paulo, é a estruturação de empreendimentos cujo 

foco de venda não é o comprador final, aquele 

Theo Keiserman de Abreu
Advogado

d i r e i t o  i m o b i l i á r i o

UMA “NOVA” TENDÊNCIA 
DE MERCADO
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que adquire o imóvel para morar. O foco maior da 

incorporadora imobiliária é no investidor, aquele 

que adquire o imóvel com o objetivo de auferir uma 

renda perene. 

Essa tendência se verifica através de dois dados: a 

criação de empresas voltadas especialmente para 

a gestão desses condomínios, como a Housi1, e o 

lançamento de quatro Fundos de Investimentos 

Imobiliários voltados exclusivamente para esse 

segmento, quais seja:  JFL Living (JFLL11), Luggo 

(LUGG11), Rio Bravo Renda Residencial (RBRS11) e 

o FII Housi.

O interessante neste novo mercado e o que o dife-

rencia das tradicionais aquisições feitas pelas 

pessoas físicas buscando renda, é que tais empre-

endimentos têm sido estruturados, desde o 

nascedouro, com o foco na locação, seja ela de 

curto ou de longo prazo. 

No âmbito jurídico, a convenção de condomínio 

já nasce com este foco, com este viés, permi-

tindo, desde já, a locação por temporada, não 

1 https://housi.com/ 
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importando a modalidade em que esta locação é 

ajustada entre locador e locatário (via aplicativos 

como Airbnb ou através de corretores tradicionais). 

Além da convenção, a administração do condomí-

nio deve ser feita por empresa especializada, que vai 

fornecer aos locatários confortos que o diferenciam 

daqueles localizados em condomínios unicamente 

residenciais. Assim, será bastante comum vermos 

serviços como de limpeza e lavanderia, a cobrança 

unificada de contas luz, gás, internet e telefone; e 

a disponibilização de mobília, utensílios, eletrodo-

mésticos, enxoval, entre outros bens.

Por fim, um outro cuidado jurídico que deve ser 

tomado é diferenciar o residencial com serviços 

dos hotéis. Isso porque, deve-se evitar caracteri-

zar a cessão da posse para fins de locação daquela 

para fins de hospedagem. A eventual caracterização 

como hospedagem pode gerar questões urbanísticas 

e tributárias bastante arriscadas para o investidor2.

2 Para maior aprofundamento do tema, sugiro a leitura do artigo que escrevi com Cristiano 

O.S.B. Schiller,  intitulado “Das características e da natureza do residencial com serviços: 

locação ou hospedagem?”, publicado em “Estudos de Direito Imobiliário Homenagem a Sylvio 

Capanema de Souza”, Ibradim Editora.
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Notas sobre a  
usucapião 

extraordinária

A usucapião ou prescrição aquisitiva revela a influência do tempo na consolidação de situa-

ções jurídicas. Assim como na prescrição extintiva, 

a aparência de normalidade, decorrente da posse 
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pacífica, gera a expectativa de inexistência de 

conflitos, de modo que, com o decurso dos respec-

tivos prazos legais, esmorece-se o vício possessório 

precedente, tornando definitivo o exercício de fato 

de faculdades inerentes ao domínio. Dessa forma, a 

usucapião configura modo de aquisição originária, 

sem guardar relação de causalidade com o estado 

jurídico anterior. Adquire-se direito novo, livre das 

vicissitudes atinentes ao título dominical anterior, 

a partir do preenchimento dos requisitos legais 

próprios associados ao exercício possessório.

Com a usucapião, consagra-se a autonomia da 

posse. Dito diversamente, se é certo que a prote-

ção possessória, mercê da importância ideológica 

do domínio, foi concebida no âmbito da defesa da 

propriedade, desta se aparta no momento em que 

lhe é assegurada regulamentação própria. Tanto 

isso é verdade que os interditos possessórios podem 

ser manejados pelo possuidor sem a propriedade, 

independentemente da propriedade, e, não raro, até 

mesmo contra o interesse proprietário.
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A usucapião extraordinária, em especial, distingue-

-se das demais modalidades por exigir como únicos 

requisitos para sua verificação a posse ad usuca-

pionem (contínua, mansa, pacífica e com animus 

domini) e o lapso temporal, no prazo de 15 anos 

para coisa imóvel (art. 1.238, Código Civil). Desse 

modo, após o decurso do prazo de 15 anos, o usuca-

piente adquire a propriedade independentemente 

da prova da boa-fé e do justo título.  Não se trata 

aqui de presunção da boa-fé ou do justo título, mas 

de dispensa destes requisitos, de modo que é irrele-

vante, por isso mesmo, a prova da má-fé, incapaz de 

impedir a declaração de usucapião.

Além disso, o legislador previu, no parágrafo único 

do art. 1.238 do Código Civil, a possibilidade de 

redução do prazo da usucapião extraordinária para 

dez anos em duas hipóteses: (i) se o possuidor 

“Com a usucapião, 
consagra-se a 

autonomia da posse”
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estabelecer no imóvel a sua moradia habitual, ou 

seja, efetivamente residir com ânimo definitivo; ou 

(ii) se tiver realizado obras ou serviços de caráter 

produtivo, ou seja, que tornem o imóvel produtivo, 

gerador de riqueza, o que se coaduna com a função 

social da propriedade. Neste último caso, pode-se 

estar diante de imóvel rural destinado à agricultura 

ou à pecuária, bem como do imóvel urbano no qual 

se realizam atividades industriais, entre outros fins. 

Na primeira hipótese, somente poderá ter decla-

rada a usucapião com prazo reduzido o possuidor 

que exerce a posse com a finalidade específica de 

habitação. Se apenas explorar economicamente o 

imóvel, alugando-o, por exemplo, não se aplicará a 

norma específica.

Há quem defenda que o aludido prazo de dez anos 

deva ser respeitado por um único possuidor, sendo 

vedada a accessio possessionis, o que se justifica-

ria em virtude do caráter pessoal da posse nessa 

modalidade de usucapião. O entendimento não 

colhe, seja porque o art. 1.243 do Código Civil auto-

riza a acessão da posse em todas as espécies de 
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usucapião de bem imóvel, seja porque a preocu-

pação do legislador nesta modalidade é proteger 

a finalidade social conferida continuamente ao 

imóvel, ainda que em favor de mais de um titular 

que o tenha efetivamente utilizado.1

Controvérsia interessante foi submetida à II Seção 

do STJ, em julgamento sob o rito dos recursos 

especiais repetitivos2, em que se reconheceu a 

usucapião extraordinária de área inferior a módulo 

estabelecido em lei municipal, uma vez preenchi-

dos os demais requisitos específicos. Na ocasião, 

...“a usucapião se 
torna, na realidade 
registral brasileira, 

importante instrumento 
de regularização da 

propriedade urbana e 
fundiária”

1 “Fundamentos do Direito Civil, vol. 5: Direitos reais”. TEPEDINO, Gustavo; MONTEIRO FILHO, 

Carlos Edison do Rêgo; RENTERIA, Pablo. Forense.

2 STJ, Tema 985, 2ª Seção, quando do exame dos REsp 1.667.843 e REsp 1.667.842, de relatoria do 

ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 03/12/2020.
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levou-se em consideração o precedente do STF no 

RE 422.349, que afirma que, preenchidos os requi-

sitos do art. 183 da Constituição, o reconhecimento 

do direito à usucapião especial urbana não pode 

ser impedido por legislação infraconstitucional 

que estabeleça módulos urbanos na área em que 

o imóvel está situado. O acórdão esclarece que 

a constitucionalidade declarada pelo STF de lei 

municipal que fixa o módulo urbano mínimo não 

impede ao particular a aquisição por usucapião do 

direito sobre área menor. Esclareceu, ainda, que 

a decisão do STF afastou a inconstitucionalidade 

da lei municipal que fixa o módulo urbano em área 

superior a 250m², desde que isso não impeça, em 

especial, a aquisição do direito de propriedade 

de área menor, no caso do órgão de controle não 

questionar a aquisição no prazo legal. 

Confirma-se assim a tendência de alteração 

gradual da função tradicional da usucapião, que 

se torna, na realidade registral brasileira, impor-

tante instrumento de regularização da propriedade 

urbana e fundiária.
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Responsabilidade 
civil por dano 
resultante da 
efetivação de 
tutela de urgência
Alexandre Freitas Câmara
Desembargador do TJRJ

d i r e i to  c i v i l
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Introdução

A tutela de urgência, espécie de tutela provisória, é uma modalidade de tutela 

processual baseada em cognição sumária. Signi-

fica isto que a tutela de urgência é baseada num 

exame da causa cuja profundidade permite 

apenas a formação de um juízo de probabilidade 

acerca da existência do direito material deduzido 

no processo pela parte a quem a decisão conces-

siva da medida de urgência aproveita.

Exatamente por conta disso é que o art. 296 do 

Código de Processo Civil (CPC) estabelece que as 

tutelas provisórias, aí incluídas, evidentemente, 

as tutelas de urgência, podem ser modificadas 

ou revogadas a qualquer tempo. É que o apro-

fundamento da cognição exercida pelo órgão 

jurisdicional, com a vinda de mais elementos de 

prova, pode levar à verificação de que o direito 

que, a princípio, parecia provavelmente existir, na 

verdade não existe, ou não existe nos termos em 

que, no momento anterior, parecia.
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Não se trata, portanto, de uma revogação ou 

modificação da decisão concessiva da tutela de 

urgência porque o julgador mudou de ideia, ou por 

ter ele se arrependido da decisão anteriormente 

proferida, ou qualquer fenômeno semelhante. O 

que se tem é uma autorização para que, diante 

de novos elementos de prova, que levem a um 

aprofundamento da cognição a ser exercida pelo 

órgão jurisdicional, se verifique que os requisitos 

de concessão da tutela de urgência, que em um 

exame menos aprofundado da causa pareciam 

estar presentes, na verdade não estão. 

Resulta daí a possibilidade de ter-se efetivado uma 

tutela de urgência e depois se verificar que a parte 

por ela beneficiada não fazia, na verdade, jus à 

obtenção de tutela processual. Mas se isso ocorre, 

então a parte contrária terá suportado a efetivação 

da tutela de urgência indevidamente, o que pode 

ter causado danos que precisam ser reparados. Daí 

a necessidade de examinar como a lei processual 

regula a obrigação de indenizar os danos resultan-

tes da efetivação da tutela de urgência.
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O art. 302 do CPC
Dispõe o art. 302 do CPC o seguinte:

“Independentemente da reparação por dano 
processual, a parte responde pelo prejuízo que 
a efetivação da tutela de urgência causar à parte 
adversa, se:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter 
antecedente, não fornecer os meios necessários 
para a citação do requerido no prazo de cinco dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em 
qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou 
prescrição da pretensão do autor.”

Esse dispositivo trata não só de indicar quem é o 

devedor da indenização (a parte), mas também 

aponta os casos em que a indenização pelo preju-

ízo resultante da efetivação da tutela de urgência 

é devida. Além disso, indica que essa indenização 

é devida “independentemente da reparação por 

dano processual”. Pois estes são os pontos que se 

pretende, com este breve ensaio, esclarecer.
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A responsabilidade civil da 
parte beneficiada pela tutela 
de urgência
Em primeiro lugar, é preciso ter claro que o 

devedor da indenização sempre será a parte que 

foi beneficiada pela tutela de urgência, e nunca o 

Estado (empregado o termo aqui, claro, em sentido 

amplo). E isso se explica não só pela circunstân-

cia de ter sido a parte a beneficiada pela tutela de 

urgência, mas também pelo fato de que a tutela de 

urgência não pode ser deferida de ofício, sempre 

dependendo de requerimento da parte interessada 

para ser concedida. É o que resulta do disposto 

no art. 299 do CPC, que fala em requerimento de 

tutela provisória (de urgência ou da evidência).

“Aquele que vai a 
juízo buscar lã pode 

voltar tosquiado”
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Fosse admissível o deferimento de ofício da tutela 

de urgência e certamente haveria, ao menos nos 

casos em que ela fosse concedida sem requeri-

mento, a ruptura do nexo de causalidade entre 

a conduta da parte beneficiada e o dano supor-

tado indevidamente pela parte contrária, o que 

afastaria – ao menos nesses casos, repita-se – a 

possibilidade de responsabilização daquele que é 

protegido pela tutela de urgência. Dada a exigência 

de provocação para que se conceda tutela proces-

sual de urgência, todavia, torna-se presente o 

aludido nexo de causalidade.

Resulta daí, então, a possibilidade de se afirmar 

que aquele que requer tutela de urgência deve 

estar consciente do risco que daí resulta. É que, na 

prática, vê-se que as pessoas postulam a tutela de 

urgência de forma quase automática, como se esse 

tipo de requerimento fosse mesmo um requisito 

indispensável das petições iniciais. Pode acontecer, 

todavia, de se obter a tutela de urgência e, depois, 

em razão do modo como se desenvolve o processo, 

ter-se de indenizar a parte contrária. Assim, aquele 

42



que vai a juízo buscar lã pode voltar tosquiado. 

E raramente se tem notícia de que os advogados 

advirtam seus clientes desse risco. O que poderia 

até levar à responsabilização do advogado, por 

força de direito de regresso, mas isso é tema estra-

nho ao presente ensaio. 

As hipóteses de 
responsabilidade civil por 
dano resultante da efetivação 
da tutela de urgência
São quatro os casos em que a parte que foi benefi-

ciada pela tutela de urgência pode ter de responder 

pelos danos que resultam da sua efetivação.

O primeiro desses casos é o da prolação, após 

a concessão da tutela de urgência, de sentença 

desfavorável à parte beneficiada pela tutela provi-

sória. Em outros termos, o que se tem aqui é uma 

decisão inicialmente proferida, com base em 

cognição sumária, em favor de uma das partes 

(a demandante) e, posteriormente à realização 
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de cognição exauriente, e exatamente em função 

desse exame mais completo e profundo da causa, 

sua revogação pela decisão definitiva de mérito, 

que rejeita a pretensão deduzida por aquela 

mesma parte. Pois neste caso caberá à parte afinal 

vencida reparar os danos resultantes da efetiva-

ção da tutela provisória que, a rigor, nem deveria 

ter sido deferida. Protege-se, deste modo, aquele 

que realmente tem razão no plano do direito mate-

rial (e, por isso, faz jus à tutela processual), em 

detrimento de quem até aparentava ser titular do 

direito, mas não verdade não o tem.

Outro caso é o da parte demandante que, bene-

ficiada pela tutela de urgência antecedente, não 

providencia, no prazo de cinco dias (úteis), os 

meios necessários para a realização da citação 

do demandado, como no caso de não ser forne-

cido endereço para realização da citação, ou não 

ser efetuado o recolhimento das custas relativas 

à diligência de citação. Evita-se, deste modo, que 

a tutela provisória se perpetue indevidamente, 

impondo-se ao demandante por ela beneficiado 
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uma conduta cooperativa, destinada a permitir o 

regular andamento do processo.

A terceira hipótese é a de, por qualquer razão 

prevista em lei, cessar a eficácia da tutela de urgên-

cia, como se dá, por exemplo, quando, obtida 

tutela de urgência cautelar antecedente, não se 

formula o pedido de tutela definitiva dentro do 

prazo de 30 dias úteis a contar da efetivação da 

medida (CPC, art. 308).

“A responsabilidade civil por 
dano decorrente da efetivação 

de tutela de urgência se 
insere, juntamente com 

outros institutos, na 
construção de um modelo de 

litigância responsável”

Por fim, também responde o beneficiário da 

tutela provisória pelos danos no caso da sentença 
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reconhecer a prescrição ou decadência do direito 

do autor, hipótese que, a rigor, se subsume à 

primeira das hipóteses aqui indicadas, já que nesse 

caso se terá sentença desfavorável à parte que fora 

beneficiada pela tutela de urgência.

A liquidação do dano e sua 
cumulabilidade com o dano 
processual
Estabelece o parágrafo único do art. 302 do CPC 

que a indenização pelos danos resultantes da efeti-

vação da tutela de urgência deverá sempre que 

possível ser liquidada nos próprios autos. Resulta 

daí que é efeito da decisão que revoga a tutela 

de urgência tornar certa a obrigação de indeni-

zar os danos resultantes de sua efetivação. Para 

que possa o beneficiário da indenização, porém, 

promover a execução (que sempre deverá base-

ar-se em título representativo de obrigação certa, 

líquida e exigível), é preciso promover-se a deter-

minação do valor a ser pago.
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Essa liquidação se fará, sempre que possível, nos 

próprios autos do processo em que havia sido defe-

rida a tutela de urgência, através da instauração de 

um incidente de liquidação de sentença (previsto 

nos artigos 509 a 512 do CPC), e terá por objeto a 

determinação do valor a ser pago a título de indeni-

zação dos danos materiais e, se for o caso, também 

de compensação de danos morais.

Nada impede, porém, que se cumule a esses 

valores os que eventualmente tenham de ser pagos 

em razão do reconhecimento de que o deman-

dante atuou no processo como litigante de má-fé. E 

é disso que trata o texto normativo ao afirmar que 

a indenização será devida “independentemente da 

reparação por dano processual”.

A base normativa para essa outra indenização, 

então, é o disposto nos artigos 79 a 81 do CPC. E 

são mesmo indenizações cumuláveis, já que refe-

rentes a causas distintas.

Basta pensar no caso em que, em razão de uma 

tutela cautelar, um bem tenha sido apreendido 
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e, até a sentença de improcedência do pedido, 

tenha o demandado sido privado de seu uso. Isso, 

evidentemente, é fundamento suficiente para que 

o réu seja indenizado pelo dano sofrido. Imagine-se 

agora que, neste mesmo processo, o autor tenha 

provocado incidentes manifestamente infundados, 

como seria o caso de arguir suspeições ou impedi-

mentos que evidentemente não ocorrem, ou dar 

causa injustificadamente ao adiamento de audi-

ência. Isto, por si só, e independentemente de ter 

sido ou não deferida a tutela de urgência, também 

é razão para a condenação da parte a reparar os 

danos sofridos pela parte contrária. Resulta daí que 

essas verbas indenizatórias, porque resultantes de 

causas distintas, e tendo por fim a reparação de 

danos diferentes, podem ser cumuladas.

Promovida a liquidação dos valores a serem pagos, 

será possível prosseguir-se nos próprios autos, 

mediante a instauração da fase de cumprimento de 

sentença, intimando-se a parte condenada a pagar 

o valor apurado em liquidação de sentença para 

que efetue o pagamento em 15 dias úteis, sob pena 
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de multa de 10%, honorários advocatícios de 10% e 

prosseguimento do procedimento executivo.

Conclusão
O tema da responsabilidade civil pelo dano resul-

tante da efetivação de tutela de urgência tem sido 

negligenciado pelos estudiosos do Direito Civil e da 

responsabilidade civil. Provavelmente isso se dá 

por estar a matéria tratada no Código de Processo 

Civil, de que resulta um certo desconhecimento 

sobre o assunto. Basta ver como é raro encontrar-

-se, na prática, algum acórdão que tenha tratado 

especificamente do tema. Basta dizer que, com 

quase cinco anos de vigência do CPC de 2015, só 

se encontra um acórdão do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) que tenha tratado especificamente do 

tema à luz das disposições da vigente codificação 

(o REsp 1770124/SP). 

Há, porém, um aspecto que deve levar os proces-

sualistas a se preocuparem com o tema (embora 

seja ele fundamentalmente, como visto, de direito 
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material). É que a responsabilidade civil por dano 

decorrente da efetivação de tutela de urgência se 

insere, juntamente com outros institutos, na cons-

trução de um modelo de litigância responsável.

É que não se pode mais admitir – especialmente em 

um país com tanta litigiosidade, de que resulta um 

número exageradamente alto de processos judiciais 

instaurados – que, em nome do caráter abstrato 

do direito de ação e da garantia constitucional de 

acesso à Justiça, simplesmente se admita a ideia 

de que é possível a qualquer um, em qualquer caso, 

ajuizar sua demanda, mesmo não tendo qualquer 

direito, e daí não resultar qualquer consequência. 

É preciso que haja o reconhecimento de riscos na 

atividade processual das partes. 

A imposição do custo econômico do processo 

a quem lhe dá causa indevidamente, com sua 

condenação a pagar as despesas processuais e 

honorários advocatícios, evidentemente, se insere 

neste sistema, já que impõe à parte um cálculo de 

custo-benefício e uma necessidade de análise dos 

riscos que o processo pode gerar. Mas é preciso 
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ir além disso. A majoração de honorários advo-

catícios em razão da sucumbência recursal tem 

sido matéria a receber o devido destaque quando 

o tema é a litigância responsável. Mas também a 

responsabilidade pelos danos resultantes de ativi-

dades anticooperativas ou que resultem da má-fé, 

assim como o dever de indenizar danos resultantes 

da obtenção de tutelas provisórias que posterior-

mente não sejam confirmadas ou, em razão de 

desídia do seu beneficiário, acabem por ter sua 

eficácia extinta, se inserem nesse modelo. 

É preciso, cada vez mais, impor às partes essa 

exigência de litigância responsável como 

elemento integrante do modelo cooperativo de 

Processo Civil que se constrói a partir do princípio 

constitucional do contraditório e de seu corolá-

rio, o princípio da cooperação, expressamente 

previsto no art. 6º do CPC. Só assim se poderá 

inserir o processo jurisdicional num contexto de 

construção de justiça civil para o Brasil, essencial 

para o desenvolvimento nacional.

51



rústica

s a bo r e s

Sou uma 
cozinheira

Entrevista com a chef 
Marina Mattos, que a partir 
de influências e vivências 
internacionais dedica-se a 
aperfeiçoar sua sofisticada 
culinária sobre a brasa
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No colégio e na faculdade de Direito, Marina era 

quem preparava os almoços e aperitivos ofere-

cidos durante os encontros da turma ou do diretório 

acadêmico. Um passo adiante, já como estagiária do 

MPRJ, empolgava-se apresentando aos colegas de 

trabalho os pratos que preparava em casa. A gastro-

nomia era presente na vida dela desde então – e dos 

amigos que conviviam com ela também.

Aos 21 anos, a paixão pela gastronomia ganhou 

mais espaço. O aprendizado veio de uma escola 

prática e autodidata. Nomes consagrados como 

Francis Mallmann e experiências locais em Portugal, 

na Argentina e no Uruguai fizeram parte da trajetó-

ria. De volta ao Brasil, ela se aventurou em projetos 

maiores, até que decidiu criar um serviço de cate-

ring que leva seu nome e que hoje atende clientes 

em todo o Brasil, incluindo uma clientela de grandes 

empresários que conquistou ao longo dos anos.

Hoje, aos 29 anos, ela segue especializando-se no 

preparo de proteínas e outras muitas variedades de 

alimentos na brasa, que se destacam pelo frescor e 

alta qualidade.
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Como surgiu a paixão pela culinária?

Comecei muito cedo. Na adolescência, eu já cozi-

nhava, fazia os churrascos. Minha madrinha 

Carolina e a Dadá, que trabalhava com ela, cozi-

nhavam muito bem. Vem da minha madrinha a 

inspiração para a criação do Catering, pois ela 

sempre gostou de receber e preparar pratos. A 

partilha é uma essência que aprendi com ela e que 

levo para meus trabalhos e para a vida.

Como foi a transição do Direito para a 

Gastronomia?

Sempre mantive em paralelo o interesse pelo infi-

nito mundo da Gastronomia. No final da faculdade 

decidi largar tudo para pensar até criar algum 

negócio voltado à alimentação. Não sabia por onde 

começar, então me joguei no mundo e agradeço por 

ter encontrado portas abertas. Nunca tive preguiça 

de trabalhar e a vontade de aprender pulsava a 

todo instante. Vendi pastel em feira de food truck, 

fiz festivais pelo Brasil, muitas vezes de graça. Minha 

vida profissional não tem distância da minha vida 
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pessoal, sou isso: força até quando cansada, cabeça 

erguida e muita fé! Amo o que eu faço, respiro o meu 

trabalho, os meus clientes e a satisfação inefável que 

é servir. Vim ao mundo para servir.

“A partilha é uma essência 
que levo para o trabalho e 

para a vida”

Como foi a sua escola de Gastronomia?

Escrevi uma mensagem para o Francis Mallmann, 

chef argentino especializado em culinária da Pata-

gônia, dizendo que o admirava e que seguia seu 

trabalho há muito tempo pelo Instagram. Isso foi 

em 2012. Mandei fotos dos pratos que eu prepa-

rava e ele me disse: “A hora que você quiser vir, 

as portas estão abertas”. Depois de uma conversa 

com os meus pais, decidi seguir a carreira que 

sempre sonhei.
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Com o Francis, soube que queria fazer algo ligado 

à brasa, o que vinha da ligação com o lugar de 

onde eu vim, Volta Redonda. Viajei para o Uruguai 

e trabalhei no restaurante Bodega Gárzon e no 

Pueblo. O Francis me deu essa oportunidade e lá 

conheci, através dele, o Héctor Lanosa, dono de 

uma rede argentina de culinária nikei-peruana 

chamada Sipan. Cheguei a ser chef lá e também 

fiz cardápio para o Isabel, um bar-restaurante que 

saiu no New York Times como um dos dez locais 

que você não pode deixar de conhecer em Buenos 

Aires. Tive sorte de ter experiência com chefs com 

essa pegada rústica. Eles me inspiraram muito.

Voltei para o Brasil e pouco tempo depois embar-

quei para Portugal. Lá trabalhei no restaurante 

Bellalisa, em frente ao Elevador Santa Justa. Fiquei 

em Lisboa por dez meses e foi uma boa experiência 

pessoal e profissional.

Quando retornei de fato ao Rio, comecei a participar 

de feiras de food truck. Nesse período, tive um insight 

e comecei a me oferecer não só para trabalhar, mas 

também para ajudar na gestão dos eventos. Partici-
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pei de muitos eventos de grande porte, alguns com 

até quatro mil pessoas. Nesses lugares comecei a ser 

notada, já que era inusitado uma mulher fazendo 

churrasco, quiçá fazendo negócios.

Tive sorte de 
ter experiência 

com chefs 
que têm essa 

pegada rústica”

Como essa proposta de grandes eventos evoluiu 

para o Catering? 

Depois da experiência com grandes eventos, surgiu 

a ideia de empreender com o Catering que leva 

meu nome. Não quis ter buffet, minha pegada é 

outra, é tête-à-tête, simbiose na relação com meus 

clientes. No Catering eu e a equipe levamos toda a 

estrutura necessária para o local onde  preparamos 

e servimos. Tudo ao vivo, live show!
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Comecei com clientes-amigos, sinergia essencial 

para minhas primeiras criações, que pegaram e sirvo 

até hoje. Em seis anos, foram mais de 500 receitas, 

um livro está por vir...  Minha comida é inspirada na 

cozinha rústica, no simples. A sofisticação vem dos 

insumos, não de mim. Recebo muitos feedbacks posi-

tivos e vejo pessoas que estão fazendo uma cozinha 

com intuitos parecidos com a minha. Meu coração 

fica satisfeito, pois significa que estou inspirando.

Como você define suas criações?

São criações afetivas, sempre crio em momentos 

de algum tipo de afeto. Venho evoluindo ao longo 

dos últimos seis anos e ainda sinto que tenho um 

caminho longo. A base é a mesma, voltada para 

uma alimentação completa, variada, com ênfase 

em proteínas, legumes, folhosas, frutas, semen-

tes e castanhas na brasa. Foco na técnica e nos 

estudos. Todo dia separo o tempo que for, mesmo 

que seja de madrugada, para estudar, ler e assis-

tir temas da minha profissão. Sou aficionada por 

gastronomia em geral, dos vilarejos da Rússia à 

cozinha moderna do Sul dos EUA. 
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Quais são as metas para o futuro?

Quero seguir com o atendimento personalizado. 

Continuo sendo consultora de alguns restau-

rantes, sempre visando a expansão para outros 

estados e regiões do Brasil. Penso em ter uma 

vertente fora do país. Um dia, quem sabe? Hoje 

recebo pedidos do interior da Bahia ao Rio Grande 

do Sul. Quero lapidar o Catering para atender 

mais e muito melhor. Vou também seguir com os 

projetos paralelos ligados ao meu trabalho, como 

investir em startups, lançar mais churrasquei-

ras de longa durabilidade feitas artesanalmente, 

coisas nessa linha.
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Egito
TERRA DOS FARAÓS, 

REIS E RAINHAS

bús s o l a

Berço da civilização, dono de uma rica cultura e 

um dos países mais misteriosos e intrigantes 

do planeta; superstições e moderna arqueolo-

gia; fascina por sua rica história, seus contrastes, 

grandes monumentos e o poderoso Rio Nilo.

Ana Villaça
Sócia fundadora da Formula Turismo
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Experiências e must go 
• Museu do Cairo (o novo está prestes a inaugurar);

• Navegar o Rio Nilo e explorar suas ricas margens 

como os templos em Luxor e a Tumba de Tutanka-

mon no Vale dos Reis;

• Esfinge;

• Pirâmides de Gizé (uma das sete maravilhas do 

mundo);

• Passeio de balão em Luxor;

• Show de luzes em um happy hour ou jantar no 

Mena House com vista para as pirâmides;

• Vila Núbia;

• Compras no mercado Khan El Khalili (um dos mais 

antigos do mundo, desde 1382, tendo de tudo).
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Nossas sugestões de extensões
• Magnífico templo de Abu Simbel;

• Oásis de Al-Fayoum, a uma hora e meia de carro 

do Cairo com passeios de barco e cavalgadas;

• Alexandria;

• Mar Vermelho;

• Wadi Al-Hitan (Vale das Baleias);

• Sharm el Sheikh, reserva natural nas belas áreas 

do Sinai, com peixes dourados, animais marinhos 

— paraíso dos mergulhadores.
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MELHOR ÉPOCA 
País a ser visitado o ano todo. 
Como a maioria das atividades 
é ao ar livre, deve-se evitar os 
meses do verão, devido a altas 
temperaturas, sendo a melhor 
época de novembro a abril.

VACINAS
• Vacina de febre amarela. 
• RT-PCR negativo (96 horas 
antes da chegada ao país).

DICAS 
• Seguro de viagem 
fortemente recomendado.

• Sugerimos sempre estar 
acompanhado do seu 
anfitrião/ guia.

• Vista-se de forma adequada, 
lembrando que a maioria do 
povo egípcio segue a religião 
muçulmana, portanto o 
decoro nos trajes  
é apreciado.

DOCUMENTOS  
NECESSÁRIOS 
• Passaporte válido por um 
mínimo de seis meses.

• Visto feito antecipadamente 
no Brasil ou na chegada ao 
aeroporto.

Obs.: Sujeito a alteração.

MERCADOS  
UM ASSUNTO À PARTE 
Jóias, tapetes, artesanatos... 
negociar faz parte da cultura.

Serviço
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