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1 Palestra proferida em Campina Grande-PB, na subseção da Justiça Federal, em 13 de setembro de 2013, 

durante o Seminário 10 anos da vigência do Código Civil, em homenagem a Agnelo Amorim Filho, 

organizado pela Escola da Magistratura Federal da 5ª Região-ESMAFE. 
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1 AGNELO AMORIM FILHO: O HOMEM POR DETRÁS DA OBRA2 

 

 

Quem nunca ouviu falar em Agnelo Amorim Filho certamente não estudou 

Direito Civil. O seu contributo para o estudo da prescrição e da decadência foi tão 

importante que em certa medida fez sombra ao próprio criador. Mas a verdade é 

que pouco se sabe sobre a vida e os demais estudos jurídicos e políticos do 

jurista paraibano. 

Talvez os dois doutrinadores mais importantes do nosso estado, na área 

do direito, com obras de reconhecimento internacional, tenham sido Epitácio 

Pessoa3 e Agnelo Amorim Filho.  

A obra mais importante e conhecida deste último, o Critério Científico para 

Distinguir a Prescrição da Decadência e para identificar as Ações Imprescritíveis4, 

hoje um clássico do direito civil, decantado no Brasil e no exterior, surgiu de 

palestra proferida por Agnelo durante o Seminário de Direito Privado, organizado 

pela Faculdade de Direito da Universidade da Paraíba5, pelo então Diretório 

Acadêmico Epitácio Pessoa6 e pela seccional paraibana da Ordem dos 

Advogados do Brasil-OAB. 

Foi publicado pela primeira vez na prestigiosa Revista dos Tribunais, que 

constituía o mais importante veículo de divulgação do pensamento jurídico 

nacional, em outubro de 1960 (RT 300, p. 7). 

A mesma Revista dos Tribunais voltaria a publicar o "critério científico" de 

Agnelo Amorim em outubro de 1997 (RT 744, p. 1-848). 

Por ocasião dos 98 anos daquela revista, em dezembro de 2009, foi 

publicada uma edição histórica, com luxuosa encadernação, contendo a 

                                                
2 Palestra proferida em Campina Grande-PB, na subseção da Justiça Federal, em 13 de setembro de 2013, 

durante o Seminário 10 anos da vigência do Código Civil, em homenagem a Agnelo Amorim Filho, 
organizado pela Escola da Magistratura Federal da 5ª Região-ESMAFE. 
3 A importância da obra jurídica de Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa, nascido em Umbuzeiro-PB, sobretudo 

na área do direito internacional, é muitas vezes esquecida, ante a proeminência da sua atuação política, já que 

atingiu o ápice dos Três Poderes da República, tendo sido Deputado Federal (constituinte por Pernambuco, 

em 1890), Ministro do Supremo Tribunal Federal (1902), e Presidente da República (julho de 1919 a 

novembro de 1922). 
4 Os originais da obra, em folhas datilogradas, com as correções feitas à mão pelo autor, encontram-se no 

Memorial da Justiça Federal na Paraíba, no Salão Nobre da instituição, juntamente com a caneta que costuma 

utilizar e os originais do trabalho A Dicotomia entre Capitalismo e Comunismo. 
5 Hoje Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba-UFPB. 
6 Depois rebatizado para Diretório Acadêmico Lyda Monteiro, sendo atualmente o Diretório Acadêmico 

Tarcísio Burity-DATAB. 
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reprodução em fac-simile, das mais importantes obras nacionais publicadas pelo 

periódico. São trabalhos de Rui Barbosa, Pedro Lessa, Epitácio Pessoa, Clóvis 

Beviláqua, Pontes de Miranda, Bento de Faria, Seabra Fagundes, Alfredo Buzaid, 

Miguel Reale, Orlando Gomes, Nelson Hungria, dentre outros grandes 

doutrinadores brasileiros. 

O volume é encerrado justamente com a reprodução do Critério Científico 

para Distinguir a Prescrição da Decadência e para identificar as Ações 

Imprescritíveis, a demonstrar a importância da obra para a cultura jurídica 

nacional. 

Não obstante o "critério científico" de Agnelo Amorim seja citado pela 

doutrina estrangeira e pela praticamente unanimidade dos civilistas brasileiros, 

quando tratam da prescrição e da decadência, há pouquíssimas referências 

biográficas, inclusive nas obras que tratam da história das instituições a que 

pertenceu7. 

São, no entanto, rápidas linhas, insuficientes para demonstrar a riqueza 

da vida pessoal, profissional e acadêmica de Agnelo Amorim Filho. Morreu cedo, 

aos 47 anos de idade. Talvez até pressentisse que a vida lhe seria fugaz, dado o 

empenho que dispensava ao trabalho e à produção científica, numa época em 

que não havia a facilidade atualmente oferecida pela informática. Se mais tivesse 

vivido, com certeza muito maior teria sido o seu contributo à ciência jurídica. 

Muitos conhecem a obra de Agnelo, mas poucos associam-na à 

circunstância até mesmo de que o seu autor é paraibano, tendo sido  um dos 

primeiros professores da Faculdade de Direito da Paraíba, Procurador Geral do 

Estado durante a gestão de três governadores, Diretor Geral e Juiz do Tribunal 

Regional Eleitoral, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção da 

Paraíba e o  primeiro Juiz Federal do Estado, após a reinstalação da Justiça 

Federal, a partir da Lei 5.010, de 1966. 

Por isso, entendi importante colaborar no resgate dos fatos da vida 

pessoal e pública, valendo-me da escassa documentação existente, mas, 

                                                
7  A exemplo: OAB- Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba: Presidente, Diretorias e 

Conselhos (1982/1997). Pesquisa de Regina Von Shosten. João Pessoa, 1999; GOMES, Maria José Teixeira 

Lopes, Meandros da Memória: da Faculdade de Direito ao Centro de Ciências Jurídicas da UFPB-1949 a 

2006. João Pessoa: Idéia, 2007, p. 164/165; História do TREPB, 2013, pág 65, ainda no prelo, 
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sobretudo, do depoimento de familiares e de amigos que conviveram com Agnelo 

Amorim Filho. 

Os dados biográficos sobre Agnelo são extremamente raros. Somente há 

dois anos veio à lume o extraordinário Cultura Jurídica e Experiência Docente em 

Agnelo Amorim Filho, fruto de trabalho de pesquisa primorosa realizada pelo 

historiador paraibano José Octácio de Arruda Mello8 

A própria Justiça Federal, que foi por ele instalada no Estado, continua a 

dever-lhe as homenagens que merece o mais conhecido dos membros que a 

integrou, embora, como doutrinador e acadêmico, amante inveterado dos livros, 

talvez não houvesse tributo mais adequado do que o que lhe prestou nomeando 

de Juiz Federal Agnelo Amorim Filho a biblioteca da sede da Seção Judiciária, em 

João Pessoa. 

Para melhor entender a sua obra é necessário compreender o homem 

que está por trás da produção acadêmica. O rigor e a disciplina eram traços 

marcantes da personalidade de Agnelo Amorim Filho. Certamente esse um dos 

motivos da tenacidade com que aprofundava as suas investigações, sempre 

procurando uma explicação concatenada e lógica para os fenômenos jurídicos. 

  

                                                
8 publicado na Revista Direito e Desenvolvimento- a.2, n.3, janeiro/junho 2011. 



9 

 

1.1 O HOMEM AGNELO AMORIM FILHO 

 

Agnelo Amorim Filho nasceu em 18 de agosto de 1921 em Cabaceiras, 

Paraíba, embora da certidão de nascimento (e dos demais documentos com base 

nela expedidos) conste a data de 12 de agosto9. Era filho de Agnelo Werneck 

Amorim e de Ecila Coutinho Amorim. 

O seu pai, que residia em Barra de Santana, então distrito de Cabaceiras, 

era jornalista, escritor e comerciante de algodão. Mudou-se posteriormente para 

Campina Grande, onde passou a atuar como secretário de Afonso Campos, 

residindo à Rua Ireneo Joffily10. 

Agnelo estudou em Barra de Santana e Campina Grande, mudando-se 

posteriormente com seus pais para o Rio de Janeiro, em 1933. 

Sobre os motivos que levaram a família a transferir a residência para a 

então Capital Federal, assim disserta José Octávio de Arruda Mello: 

 

(...) o antigo comerciante de tecidos cabaceirense não tardou a 
empatar seus capitais em empresas algodoeiras. Uma delas, a 
firma Agnelo Amorim & Cia., de que foram sócios os irmãos 
Octávio Amorim e Joaquim Amorim Jr., sendo este pai do futuro 
escritor e Procurador de Justiça Agnelo José de Amorim. 

Que o algodão direcionasse a vida do genitor do futuro advogado, 
professor e juiz federal Agnelo Amorim Filho – sobre quem versam 
estas notas – não resta qualquer dúvida. Além de titular da 
empresa acima citada, Agnelo participou da firma H. Barbosa & 
Cia., referida por Epaminondas Câmara como uma das mais 
importantes da cidade. 

À época – de comunicações ainda precárias –, as empresas 
algodoeiras campinenses valiam-se de escritórios de 
representação localizados em praças como Recife, Fortaleza e 
Rio de Janeiro. Tal explica o percurso de Agnelo Werneck de 
Amorim que, deslocando-se para Fortaleza, em 1932, já se fixava 
no Rio de Janeiro, no ano seguinte, juntamente com o irmão José 
de Amorim, singularizado pela condição de comunista histórico. 
Por essa época, o casal já possuía todos os seis filhos – Maria de 
Jesus, Agnelo Amorim Filho, Maria de Lourdes, posteriormente 
casada com o engenheiro e Secretário Estadual José Marques de 

                                                
9 A referência sobre a data" real" de nascimento consta expressamente da ficha funcional mantida na 

Secretaria Administrativa da Justiça Federal na Paraíba, ao lado da data oficial, e é confirmada por sua filha 

Maria Otília. 
10 Segundo informação fornecida por seu primo Agnelo José de Amorim, Procurador de Justiça aposentado e 

atualmente residente em Campina Grande. 
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Almeida, Maria Rosa e Maria da Glória, presentemente a única 
remanescente do clã, como viúva de oficial da Aeronáutica"11.    

 

E prossegue o ilustre historiador paraibano sobre o período em que a 

família Amorim morou no Rio de Janeiro: 

Em 1933, já no Rio de Janeiro, onde os pais residiriam, 
inicialmente, no Catete, Agnelo frequentou escola pública do 
Flamengo, juntamente com as duas irmãs mais próximas. 
Enquanto, porém, a mais velha, Maria de Jesus, teve de esperar 
pela mais nova, em expediente comum à época, Agnelo Amorim 
Filho seguiu em frente, sem qualquer embaraço nos estudos. 

Apenas uma vez amargou segunda época, o que não chegou a 
preocupar os pais que nele reconheciam aplicado estudante. Em 
1938, os Agnelos mudaram-se para a praia de Copacabana, onde 
o filho completou o ginásio de cinco anos e os dois 
complementares do chamado pré-jurídico – uma das novidades da 
reforma educacional Francisco de Campos, introduzida pela 
Revolução de 30. 

O caminho estava, então, aberto para a Universidade, no fundo a 
meta do pai, cidadão bastante rígido e que não acompanhava 
diretamente os estudos do filho – seu interesse imediato consistia 
em saber se este passava de ano. Asmático, devido ao constante 
manuseio do algodão estopa – uma das especialidades do 
escritório, localizado à rua do Rosário – o velho Agnelo, tanto 
quanto a esposa, “do lar”, isto é, dedicada a prendas domésticas, 
gostava de passear com os filhos, em Cidade Maravilhosa, ainda 
“rurbana”, isto é, assinalada por passeios de bonde e visita às 
praias, parques e jardins. 

Residente na rua Raimundo Corrêa, do posto quatro, da então 
incipiente Copacabana, de onde se transferiu para a Barão de 
Jaguaripe, 280, em Ipanema, endereço do falecimento, Agnelo 
sênior era muito econômico, em razão do que a família, flutuando 
entre as classes média média e média alta, nunca experimentou 
privações. 

Agnelo Amorim Filho contou então com uma vantagem: exclusiva 
dedicação aos estudos, uma vez constituir desejo do pai que 
somente trabalhasse depois de formado"12. 

 

                                                
11 op. cit., pág 163. 
12 op. cit, pág 164/165. 
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No Rio de Janeiro Agnelo cursou o Centro Preparatório de Oficiais da 

Reserva (CPOR), nos anos de 1941 e 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, 

chegando ao posto de Segundo Tenente do Exército. 

Ingressou em 1941 no Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da 

Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, onde 

se formou em 12 de dezembro de 1945. Na então capital federal foi aluno de San 

Tiago Dantas13, de quem tornou-se amigo e admirador. O mestre exerceu grande 

influência na formação jurídica e humanística de Agnelo, que costumava dizer que 

San Tiago fora o melhor professor que teve, principalmente em face da clareza 

das exposições14. 

Essa influência pode ser percebida do próprio Critério Científico para 

distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. 

Agnelo, em sua obra mais importante, parte da distinção entre direitos a uma 

prestação e direitos potestativos para fazer a distinção entre os dois institutos, 

como adiante se verá. Ora, o critério de diferenciação utilizado por San Tiago 

Dantas não se distanciava aquele que foi aprimorado e consolidado por seu 

discípulo paraibano. Para o eminente mestre da Faculdade Nacional de Direito, 

poder-se-ia qualificar como de prescrição ou de decadência os prazos que 

estavam misturados no Código Civil de 1916 a partir da situação jurídica a ser 

protegida: se direito subjetivo ou faculdade jurídica. Para ele, eram de prescrição 

os prazos relativos às ações que visavam tutelar direitos subjetivos. Se, porém, 

não se trata de um direito subjetivo, se se trata de uma mera faculdade à qual não 

corresponde um dever jurídico alheio, então decidimos: estamos diante de uma 

decadência15. 

Segundo depoimento prestado por Maria da Glória Amorim Vieira de 

Sousa (Glorinha Amorim) a José Octávio de Arruda Mello, no período em que 

cursou direito no Rio, de 1941 a 1945, o irmão Agnelo era "Calmo e sem 

namorada, o cabaceirense tinha como apelido a Agnaldo, não sabemos se em 

alusão ao chefe guerrilheiro filipino que, por essa época, organizava sortidas 

contra os invasores japoneses. Participante das festas da Faculdade onde 

                                                
13 O professor San Tiago Dantas é autor do Programa de Direito Civl, cuja edição mais recente foi lançada 

pela Forense, Rio de Janeiro, 2001. 
14 Entrevista com o advogado Paulo Américo Maia de Vasconcelos. 
15 Lição de San Tiago Dantas, op. cit., pág 346. 
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costumava dançar, sem, contudo, contrair compromisso, estudava com afinco, a 

fim de aproveitar os excelentes professores de que dispunha"16.   

Concluído o curso de direito, e não se adaptando à advocacia no Rio de 

Janeiro, voltou para a Paraíba, fixando-se em Campina Grande, onde passou a 

advogar no escritório do tio Octávio Amorim. 

Em 18 de novembro de 1950, já advogado, casou-se com Dona Cecy 

Fonseca, nascida em 19 de novembro de 1924, filha de José Higino de Castro 

Fonseca e de Otília Fonseca, adotando o nome de Cecy Fonseca de Amorim. 

Segundo opinião de todos que o conheceram, "eram muito bem casados" e 

formavam um casal harmonioso e respeitado na sociedade paraibana. O jurista 

vivia em função da família.  

Da união tiveram uma única filha, Maria Otília Fonsêca de Amorim, 

nascida em Campina Grande no dia 11 de novembro de 1952. Em 11 de abril de 

1966, aos 13 anos de idade, Maria Otília casou-se na cidade de João Pessoa com 

o estudante mineiro Frederico Arcoverde de Melo, passando a chamar-se Maria 

Otília Amorim Arcoverde de Melo. 

Maria Otília atualmente reside com o marido Frederico, que é 

comerciante, na cidade de Puxinanã, vizinha a Campina Grande, na Paraíba, e é 

formada pela Faculdade de Direito da UFPB. Teve os filhos Luciana Amorim 

Arcoverde de Melo, que é formada em letras e é professora da Universidade 

Católica de Pernambuco, em Recife, onde reside; Agnelo Amorim Arcoverde de 

Melo, que advoga na cidade do Recife e Ana Elizabeth Amorim Dubeaux, 

pedagoga que mora em João Pessoa. 

Em 1951 Agnelo passou a residir com a família em João Pessoa, 

inicialmente em casa localizada na Rua Matteo Zaccara, 102, no bairro das 

Trincheiras, onde permaneceu até o ano de 1958, quando mudou-se para o 

centro da cidade17. 

 

                                                
16 MELLO,José Octávio de Arruda. Cultura Jurídica e Experiência Docente em Agnelo Amorim Filho,  

Revista Direito e Desenvolvimento- a.2, n.3, janeiro/junho 2011, pág 165. Segundo a mesma obra, fazia parte 

da turma de Agnelo o civilista Ebbert Chamoun e o futuro Procurador de Justiça Rafael Cirigliani Filho, 

responsável pelos estudos da fusão da Guanabara com o Rio de Janeiro, no governo Faria Lima (op. cit., pág 

166). 
17 Conforme entrevista com a filha Maria Otília Amorim Arcoverde de Melo. 
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No final da década de cinqüenta fixou-se na avenida Afonso Campos, 

27018, centro, em imóvel próximo à casa do advogado Luismar Dália e também à 

do Dr. Paulo Américo Maia de Vasconcelos, que morava na avenida Coremas. Os 

três, muito amigos, pelo menos uma vez por semana reuniam-se na casa de 

Agnelo para tratar de temas jurídicos, mas também para tratar de assuntos 

diversos, em conversas que se estendiam até tarde da noite. 

Um dos temas prediletos de Agnelo era cinema. Segundo Paulo Maia, ele 

era um cinéfilo dedicado e entendia profundamente da sétima arte. Os seus filmes 

prediletos eram o francês Hiroshima meu Amor e o clássico Casablanca. De 

música não entendia quase nada19.  

A vida social era contida, sendo daquelas pessoas que vivia para estudar. 

A sua biblioteca era vastíssima, contendo os clássicos do direito e grande número 

de obras estrangeiras.20 Segundo a filha Maria Otília, era tão dado à leitura "que 

nunca deixava de colocar livros na bagagem de férias do Recife ou da praia. Lia 

sem parar, sublinhando o que consultava e anotando no papel que encontrasse à 

mão"21. 

Segundo a irmã Glorinha Amorim, em entrevista a José Octávio:  

 

"Para Agnelo Amorim, o principal recreio consistia nos prazeres da boa 

mesa. Típico caririzeiro, podia ser considerado glutão, devorador de pratos como 

galinha de cabidela, pato assado e cozinhado, feijoada, buchada e macarronada, 

principalmente aos domingos. Mesmo sem ingerir bebidas alcoólicas, era dos 

que, no entendimento da irmã Glorinha, “morria pela boca”. Nas manhãs 

                                                
18 O endereço consta da ficha funcional de Agnelo na Justiça Federal. 
19 A informação talvez revele um pouco de rigor de Paulo Maia, um dos maiores especialistas em música 

clássica na Paraíba. Já na visão da filha Maria Otília, uma das poucas ocasiões de lazer do pai "consistia em 

ouvir música clássica e popular. Das primeiras, preferia o compositor Beethoven e, entre as últimas, Roda 

Viva, de Chico Buarque de Holanda", conf depoimento prestado a José Otávio de Arruda Mello, op. cit., pág 

179. 
20 Após a morte, a Faculdade de Direito da Paraíba, A Ordem dos Advogados e o Tribunal de Justiça do 

Estado não tiveram interesse ou condições de comprar o acervo de Agnelo Amorim. A família vendeu a 

biblioteca ao Sebo Brandão, na cidade do Recife. Quem adquiriu foi o Ministro Djaci Falcão, do Supremo 

Tribunal Federal, falecido em 2012. Os livros estão hoje com o filho deste, Ministro Francisco Falcão, do 

Superior Tribunal de Justiça. 
21  MELLO,José Octácio de Arruda. Cultura Jurídica e Experiência Docente em Agnelo Amorim Filho,  

Revista Direito e Desenvolvimento- a.2, n.3, janeiro/junho 2011, pág 179. 
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domingueiras da praia Formosa, onde mantinha residência praiana, “cercava 

cuidadosamente a cozinha, sempre à procura dos melhores pedaços"22.  

Na verdade, a casa de veraneio de Agnelo era na praia do Poço, e não na 

praia Formosa. Embora contido no consumo do álcool, não dispensava, em raros 

momentos de lazer, o consumo extremamente moderado, de uma taça de vinho, 

principalmente após a pescaria, ou uma “lapada” de boa cachaça acompanhando 

uma buchada de bode bem preparada23. 

Embora muito educado, Agnelo tinha um "temperamento impositivo"24. 

Segundo Paulo Maia, era uma criatura extraordinária, mas não admitia ser 

contrariado. Muito preparado em todos os temas que enfrentava, não se 

afeiçoava à divergência. Até mesmo no exercício da cátedra era extremamente 

rigoroso. Paulo Maia, que então era seu professor assistente na Faculdade de 

Direito da Paraíba, afirma que "Agnelo era muito absorvente. Até nas aulas eu 

tinha de seguir ao pé da letra as diretrizes dele". 

Era um homem de extrema lealdade aos amigos e às instituições que 

integrava. Em geral, é descrito por quem o conheceu como sendo tímido, retraído 

e de poucas palavras. 

A imagem de homem sisudo, que todos descrevem em relação ao meio 

profissional, parece não coincidir com a sua descontração no ambiente familiar. 

Em todas as fotos em família e na companhia de amigos durante a juventude, 

Agnelo estampa um cativante sorriso no rosto. 

Em saudação feita em 22 de março de 1970, durante homenagem 

póstuma, o Juiz Federal Genival Matias de Oliveira, que atuava como Juiz 

substituto na Paraíba à época em que o titular era Agnelo Amorim Filho, assim 

descreveu este último: 

“Era prudente, metódico, organizado, intransigente. Incansável 

pesquisador da doutrina e da jurisprudência, publicando vários trabalhos. Não lhe 

sobrava tempo. Abusava das madrugadas em seus estudos e, aos domingos, ou 

quando dos feriados, aqui estava, chave à mão, trancando-se para trabalhar. Deu 

tudo que pôde. Era um forte. Nascido nos Cariris da Paraíba, não se quedava à 

                                                
22 op. cit., pág 179. 
23 Informações prestadas pela filha Maria Otília, pelo genro Frederico Melo e pelo primo Agnelo José de 

Amorim. 
24 Segundo expressão usada pelo amigo Paulo Américo Maia de Vasconcelos 
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fadiga, como que herdando daquela natureza o vigor dos seus cactos que, apesar 

das estiagens, teimam, agarrando-se à terra e atravessam séculos. Homem de 

olhar perscrutador. Falava aos poucos dominando o pensamento. Parecia 

impertubável e de saúde férrea". 

E arrematou com a característica do olhar perscrutador e altivo do 

homenageado: 

 

Dias e dias, meses e meses, anos e mais anos terão que passado 
e, todos os que aqui penetrarem, além do compromisso da lei, 
defrontarão com o olhar justo e penetrante, infundidor de respeito, 
do Juiz Agnelo Amorim Filho, como que olhando a alma de cada 
um e parecendo apontar o fiel da balança, para a realização da 
JUSTIÇA25. 

 

Após uma sessão do Tribunal Regional Eleitoral, que à época funcionava 

na lateral do Tribunal de Justiça da Paraíba, na Avenida Rodrigues de Aquino, no 

dia 12 de setembro de 1968, ainda na calçada do prédio, Agnelo Amorim Filho, 

que ocupava a vaga de Juiz Federal na Corte, sofreu um acidente vascular 

cerebral de grandes proporções. 

Chegou a ser socorrido no pronto-socorro, no centro de João Pessoa, 

mas os recursos da época eram insuficientes para o atendimento adequado e 

necessário.  Seguiu de ambulância, na companhia da filha Maria Otília, do genro 

Frederico e do cardiologista Dr. Marco Aurélio Barros para a vizinha cidade do 

Recife, onde já se encontrava, desde antes, a passeio, a esposa Dona Cecy. 

Na capital pernambucana foi levado inicialmente para o Hospital 

Centenário e, em seguida, para o Hospital Português, onde veio a falecer no 

mesmo dia 12 de setembro, há exatamente 45 anos. 

Da sua certidão de óbito consta que o falecimento ocorreu às 14h30min e, 

segundo atestado subscrito pelo médico Cabral de Vasconcelos (tio de Dona 

Cecy), a causa mortis teria sido "parada respiratória, hemorragia cerebral e 

hipertensão arterial". 

                                                
25 Discurso proferido em 22 de março de 1970, pelo Juiz Genival Matias de Oliveira, na sede da Justiça 

Federal, em homenagem póstuma ao Juiz Agnelo Amorim Filho, conforme cópia datilografada arquivada no 

Memorial da Seção Judiciária da Paraíba. 
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Entretanto, consta do processo de pensão especial requerida pela viúva, Dona 

Cecy, atestado subscrito pelo conceituado cardiologista paraibano Dr. José 

Lavoisier Feitosa, segundo o qual: 

 

... o Professor universitário e Juiz Dr. AGNELO AMORIM era 
portador de grave cardiopatia hipertensiva, tendo falecido em 
clima de urgência ao ser transportado para Recife. Teve uma 
fibrilação ventricular com parada cardíaca. As referidas entidades 
mórbidas que levaram-no ao êxito letal foram mal caracterizadas 
no atestado de óbito certamente anexo ao processo de pensão 
especial. O caso está incluso no inciso III, do art. 178, da Lei Nº 
1711/52, potencialmente no art. 1º da Lei Nº 6782, de 19 de maio 
de 1980. Ocorreu, também, AVC hemorrágico." 

 

O atestado que dá conta de um AVC hemorrágico, mencionando a parada 

cardíaca, parece ser o mais afeiçoado à realidade, até porque em consonância 

com os testemunhos daqueles que o conheceram e acompanharam o drama do 

incidente à porta do Tribunal Eleitoral e a remoção do paciente para a capital 

pernambucana. 

Em cidade pequena como João Pessoa, no final de década de sessenta 

do século passado, vários rumores surgiram como fatores que poderiam ter 

desencadeado o acidente vascular cerebral.  

Uns referiam-se à contrariedade na sessão de julgamento do Tribunal 

Regional Eleitoral, da qual Agnelo saia no exato momento do AVC.  Outros a 

incidentes ocorridos com alunos do curso de direito, que deixaram Agnelo, 

professor austero e cioso da sua autoridade, incrivelmente desassossegado. 

Outros, mais maledicentes, e sem qualquer fundamento na realidade, 

referiam-se ao fato de que Agnelo Amorim Filho teria ficado contrariado com o 

casamento precoce da filha única e extremamente amada, Maria Otília, aos 13 

anos de idade26. 

Acontece que o casamento da sua filha ocorrera desde abril de 1966 e o 

infausto mal que lhe causou a morte somente sobreveio em setembro de 1968. 

Evidente, assim, que qualquer eventual desgosto já estava definitivamente 

superado. 

 

                                                
26 Segundo expressão utilizada pela própria Maria Otília, ela “fugiu para casar”, fato que era relativamente 

comum na sociedade da época, quando a paixão arrebatava os jovens adolescentes. 
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Nesse sentido anota José Octávio: 

(...) experimentou certo choque com o precoce casamento da 
filha, aos treze anos. Enviou, então, enigmático telegrama à irmã 
Maria da Glória, no Rio de Janeiro: 

– Maria Otília precoce em tudo, até no casamento. 

Pai extremoso, não tardou, a aceitar o genro, Frederico 
Arcoverde, com quem passou a frequentar restaurantes de João 
Pessoa, juntamente com a filha e a mulher. O fato merece ser 
aqui ressaltado por desmentir a versão de que o casamento de 
Maria Otília figurou na causa do prematuro falecimento de Agnelo, 
a 12 de setembro de 1968, com apenas 47 anos de idade. A 
embolia cerebral que o vitimou derivou, seguramente, de outras 
motivações e a glutoneria pode ter sido uma delas”27.        

 

Tanto a versão é totalmente despropositada, que Agnelo levou o jovem 

casal para morar em sua própria residência, na avenida Afonso Campos, logo 

após o casamento. E o relacionamento com Frederico Arcoverde chegava a ser 

paternal. Foi o genro quem conseguiu tirar um pouco Agnelo de sua redoma, 

fazendo-o aproveitar mais os pequenos prazeres da vida, como ir a restaurantes, 

participar das pescarias de lagosta na praia do Poço, em Cabedelo, e até mesmo 

frequentar baile de carnaval, no Clube Cabo Branco28. 

Cecy permaneceu viúva por quase 45 anos, tendo falecido em 7 de 

novembro de 1912 no Hospital Santa Joana, na cidade do Recife, onde residia há 

muitos anos. Foi cremada no Cemitério Morada da Paz, em Paulista-PE. 

                                                
27 MELLO,José Octácio de Arruda. Cultura Jurídica e Experiência Docente em Agnelo Amorim Filho,  

Revista Direito e Desenvolvimento- a.2, n.3, janeiro/junho 2011, pág 180. 
28 Depoimentos do próprio Frederico Arcoverde de Melo e de Maria Otília e Agnelo José de Amorim. 

Segundo o genro, Agnelo era louco por crianças, e sempre distribuía balas com a meninada da vizinhança, 

tanto na Afonso Campos, em João Pessoa, quando na casa da Praia do Poço. Não chegou, contudo, a 

conhecer os netos. 
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2 TRAJETÓRIA PROFISSIONAL  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2.1 Advocacia 

 

Após formar-se em direito no Rio de Janeiro, Agnelo ainda tentou a 

advocacia naquela cidade no Rio de Janeiro, no escritório de João Donato, colega 

na Faculdade de Direito, mas os parcos recursos auridos com a atividade o 

desestimularam.Voltou, então, a Campina Grande, onde passou a advogar no 

movimentado escritório do seu tio Otávio Amorim. 

Sobre esse período da vida de Agnelo, explica-nos minuciosamente José 

Octávio: 

As tarefas do escritório eram divididas entre Octávio, Agnelo e um 
terceiro causídico que, posteriormente, ficaria sozinho à frente do 
escritório, o Dr. Fernando Arruda. Com funções nas áreas cível e 
de processo civil, Agnelo deveria muito da formação à prática 
adquirida com o tio Octávio. Este, rompido com o ex-governador e 
interventor Argemiro de Figueiredo desde 1936, encarnava o 
antiargemirismo udenista de Campina Grande, razão por que, em 
1945, filiou-se ao PSD pelo qual se elegeu novamente constituinte 
estadual, em janeiro de 1947. O convite ao sobrinho para se 
incorporar ao escritório datou daí. 

Absorvido pela Assembleia, onde migrou do PSD para o PL 
americista, Octávio Amorim foi transferindo a maior parte das 
causas para Agnelo, que, em pouco, se convertia em um dos mais 
conceituados causídicos do foro campinense. Dir-se-ia que os 
dois se completavam na diversidade de temperamentos. Octávio, 
explosivo, arrebatado e temperamental, com tendência para as 
discussões formais. Agnelo, embora sanguíneo, discreto, sereno, 
meditativo, com propensão à reflexão. Ao contrário de Octávio, 
que costumava redigir no escritório, gostava de levar processos 
para casa”29.             

 
Agnelo foi também sócio correspondente eleito do Instituto dos 
Advogados Brasileiros30. 

                                                
29 MELLO,José Octácio de Arruda. Cultura Jurídica e Experiência Docente em Agnelo Amorim Filho,  

Revista Direito e Desenvolvimento- a.2, n.3, janeiro/junho 2011, pág 169. 
30 OAB- Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba: Presidente, Diretorias e Conselhos 

(1982/1997). Pesquisa de Regina Von Shosten. João Pessoa, 1999, pág 44. 



19 

 

2.2 Procuradoria Geral do Estado 

 

Em 1952 o então Governador José Américo de Almeida convidou Otávio 

Amorim, seu aliado político, para exercer o cargo de Procurador-Geral do Estado. 

Entretanto, as atribulações das atividades advocatícia e política, fez com que o 

ilustre advogado campinense recusasse o convite, mas indicou para o lugar, o 

sobrinho Agnelo31. 

Agnelo, portanto, aos 31 anos de idade32, em 15 de outubro de 1952, 

assume o importante cargo de Procurador-Geral do Estado. Exerceu-o durante a 

primeira parte do mandato de José Américo de Almeida, até 1953, quando o 

chefe do Executivo estadual afastou-se para, após reconciliar-se com Getúlio 

Vargas, assumir o Ministério da Viação e Obras Públicas, mantendo-se nas 

funções também durante o governo de João Fernandes de Lima (1953-1954), e 

durante o retorno de José Américo ao governo (1954-1956), em face ter pedido 

demissão após o suicídio do Presidente e, ainda, durante a administração do 

governador Flávio Ribeiro Coutinho (1956-1958), até 29 de dezembro de 1958. 

Uma de suas atuações mais marcantes à frente da Procuradoria Geral do 

Estado foi a sustentação de que o art. 86, parágrafo único, da Constituição 

Estadual, que concedia imunidade aos vereadores "por suas opiniões, palavras, e 

votos, no exercício do mandato", não poderia prevalecer. Em seu substancioso 

parecer, que foi, inclusive, publicado na prestigiosa Revista Forense33, defendeu a 

tese de que somente a Constituição Federal poderia conceder imunidade material 

aos titulares de cargos políticos. 

O caso concreto cuidava de recurso em habeas corpus impetrado por 

vereadora do município de Cruz do Espírito Santo-PB, visando a decretação de 

nulidade de processo por crime de calúnia, em virtude de queixa prestada pelo 

prefeito daquele município. 

                                                
31 Conforme informação prestada por Agnelo José de Amorim. 
32 Não procedem, portanto, os boatos da época de que Agnelo teria apenas 29 anos de idade, quando a 

Constituição exigia o mínimo de 30 anos. Segundo comentários, estimulados pela oposição, o poderoso José 

Américo teria feito valer a sua vontade contra o texto constitucional, segundo narra Agnelo José de Amorim. 
33 Vereador – Imunidade Concedida em Lei Estadual Somente a Constituição Federal pode Outorgar 

Imunidade – parecer publicado na Revista Forense, vol. 153, págs. 116 a 121 
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Pode parecer curioso, aos olhos de hoje, que o Procurador Geral do 

Estado tenha se manifestado no sentido da inconstitucionalidade de dispositivo da 

Constituição estadual.  

Ocorre que, à época, não existia a Procuradoria Geral de Justiça, de 

modo que o PGE não era apenas o representante judicial e consultor jurídico do 

Estado, mas também exercia a função de chefe do Ministério Público, atuando 

como custos legis perante o Tribunal de Justiça e cuidando da administração e 

coordenação das atividades dos promotores públicos 

Nas funções de Ministério Público, coube-lhe, ainda, oferecer denúncia 

contra o delegado de polícia Ascendino Feitosa e o aparato policial responsável 

pela chamada chacina da Praça da Bandeira, em 09 de julho de 1950, em 

Campina Grande, durante a campanha governamental"34. 

Durante os seis anos em que ocupou a Procuradoria Geral do Estado 

emitiu 1.810 pareceres escritos35, inclusive na função própria do parquet, número 

que impressiona e demonstra a sua imensa capacidade de trabalho, sobretudo 

em uma época em que não havia a litigiosidade atual nem o fenômeno das 

demandas de massa. 

 

Deixando a Procuradoria Geral, foi substituído no cargo pelo proeminente 

Promotor de Justiça Tiburtino Rabelo de Sá. 

                                                
34 Informação prestada por Mário Araújo e Agnelo José de Amorim a José Octavio de Arruda Mello, op. cit., 

pág 171. 
35  OAB- Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba: Presidente, Diretorias e Conselhos 

(1982/1997). Pesquisa de Regina Von Shosten. João Pessoa, 1999, pág 43. 
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2.3 Juiz no Tribunal Regional Eleitoral 

 

Durante o período em que exerceu a Procuradoria Geral do Estado, como 

não havia impedimento ou incompatibilidade com o exercício da advocacia, 

também integrou o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 

No decurso de Durante dois biênios (10.03.1953 a 09.03.1955 e de 

26.03.1955 a 31.07.1956) atuou como suplente, na categoria de jurista. 

No biênio de 01.08.1956 a 29.12.1958 assumiu como "jurista efetivo" no 

Tribunal Eleitoral. Voltaria ao TRE, na vaga destinada a Juiz Federal em 

08.05.1967, onde permaneceria até 12.09.1968, data de seu falecimento. 

Á época, a Corte Eleitoral era presidida pelo eminente desembargador 

Aurélio de Albuquerque e integrada, além de Agnelo Amorim Filho, pelos 

desembargadores Arthur Moura e Luiz Sílvio Ramalho, pelos juristas Hildebrando 

Assis e Normando Guedes Pereira e pelo Juiz de Direito Rivaldo Pereira. Na 

sessão de 16 de setembro de 1968 foram prestadas pelo Tribunal as 

homenagens póstumas a Agnelo. Na ata daquela sessão estão transcritos artigos 

publicados em homenagem ao falecido, no jornal Correio da Paraíba do dia 15 e 

no Jornal a União do dia 14 do mesmo mês. 

 

2.4 Direção Geral do Tribunal Regional Eleitoral 

 

Ao deixar a Procuradoria Geral do Estado, Agnelo assumiu o cargo 

prestigioso de Diretor Geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral da 

Paraíba, em 30.12.1958, onde permaneceu até 1º de maio de 196736, véspera da 

data em que tomou posse como Juiz Federal. 

 

2.5 Faculdade de Direito da Paraíba 

 

O curso de direito, em João Pessoa, surgiu de luta iniciada desde 1885 

pelo Comendador Silvino Carneiro da Cunha (depois Barão do Abiaí). Somente 

em 1949 foi criada a Faculdade de Direito da Paraíba, em solenidade realizada 

                                                
36 Tempo de serviço computado na ficha funcional de Juiz Federal, arquivada na Secretaria Administrativa da 

Seção Judiciária da Paraíba e confirmado pela Chefia do Setor de Registros Funcionais do TER-PB. 
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em 11 de agosto na sede do Tribunal de Justiça do Estado, numa iniciativa 

capitaneada pela Ordem dos Advogados do Brasil.  

O início efetivo das aulas só ocorreu em 1951, funcionando no Grupo 

Escolar Antônio Pessoa, sediado na Rua Beaurepaire Rohan, 149, prédio este 

que, para isso, foi doado à faculdade recém criada pelo Governador José Américo 

de Almeida37. 

No ano de 1953 a faculdade foi transferida para o prédio integrante do 

conjunto arquitetônico erigido pelos Jesuítas, na Praça João Pessoa.  

O percurso histórico do curso de direito na Paraíba foi resgatado na 

valiosa obra da professora Zezé Lopes Gomes, que tive a honra de prefaciar. 

Segundo a ilustre historiadora, a faculdade, até então privada, foi integrada à 

Universidade da Paraíba, criada pelo Governador José Américo de Almeida 

através da Lei Estadual nº 1.366, de 1955 e posteriormente federalizada por meio 

da Lei 3.835, de 1960. 

Com a Reforma Cêntrica ocorrida 1973, a Faculdade de Direito foi extinta, 

tornando-se um mero curso vinculado ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas-

CCSA. Em 1975, durante o regime militar, o curso de direito foi transferido do 

prédio histórico, no centro, para o campus da Universidade Federal da Paraíba-

UFPB. 

Após intenso movimento, que integrou professores, alunos e servidores, 

foi criado o Centro de Ciências Jurídicas-CCJ, desvinculando-se o curso de direito 

do CCSA. Conforme anotei no prefácio da obra antes mencionada, finalmente, em 

1990, o curso de direito voltou a funcionar no antigo prédio da Praça João 

Pessoa. Ao redor do pátio mourisco, voltou a pulsar o centro principal da 

formação do pensamento jurídico de nossa capital38. 

No edifício da velha faculdade, o curso funcionou, nesta fase, até 2010, 

quando retornou para o campus da UFPB, mas agora em prédio exclusivo e 

moderno. 

Agnelo Amorim Filho, que à época da fundação ainda residia em Campina 

Grande, somente ingressou como Professor da Faculdade de Direito da então 

Universidade da Paraíba em 1957, segundo menciona José Octávio de Arruda 

                                                
37 GOMES, Maria José Teixeira Lopes, Meandros da Memória: da Faculdade de Direito ao Centro de 

Ciências Jurídicas da UFPB-1949 a 2006. João Pessoa: Idéia, 2007, p. 164/165. 
38 Op. cit., prefácio de minha autoria, pág 15. 
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Mello em seu ensaio biográfico39. Contudo, da ficha funcional arquivada na 

Justiça Federal da Paraíba, consta averbado o tempo de serviço como professor 

apenas a partir de 7 de outubro de 1963. 

Talvez a divergência cronológica decorra do fato de que, embora 

lecionasse na instituição, Agnelo Amorim não integrasse, à época, o quadro 

permanente dos docentes do curso de ciências jurídicas. Com efeito, da Revista 

da Faculdade de Direito da Paraíba (Ano II, nº 2), edição de junho de 1955 e, 

portanto, antes mesmo da data apontada por José Octávio, já consta o nome de 

Agnelo Amorim Filho como professor substituto da Escola (juntamente com o 

professor Francisco Espínola da Nóbrega Filho)40. Depois de certo intervalo, a 

Revista somente voltou a circular em 1960 (Ano III, nº III), dela constando o 

relatório alusivo ao ano de 1959, onde se menciona que “Foi recontratado, por 

mais um ano, o Professor Agnelo Amorim Filho, em virtude de afastamento 

continuado do titular de Direito Internacional Público, Professor Ivan Bichara 

Sobreira”. 

Conclui-se, portanto, que Agnelo Amorim Filho, a partir de 1955, e por 

períodos letivos seguidos, foi contratado para prestar serviços temporários. 

Somente em outubro de 1963 passou a ocupar, de modo efetivo, uma das 

cátedras da Faculdade de Direito. 

Àquele tempo, o mesmo professor acompanhava a turma na disciplina 

Direito Civil até o final do curso, do segundo ao quinto ano.  

O sistema de acompanhamento durante todo o curso de direito civil às 

vezes criava algum desgaste entre professor e alunos. Em face do temperamente 

rigoroso de Agnelo ocorreram certos atritos. Um dos mais sérios envolveu a turma 

liderada pelo então estudante Emilton Amaral, que tornou-se advogado e servidor 

do TCE, já falecido. Fazia parte da turma, também, o ex-Deputado Assis Camelo 

e o ex-deputado federal, advogado e empresário Francisco Evangelista de 

Freitas. 

                                                

39 MELLO,José Octácio de Arruda. Cultura Jurídica e Experiência Docente em Agnelo Amorim Filho, 

Revista Direito e Desenvolvimento- a.2, n.3, janeiro/junho 2011, pág 174.  

40 Conforme exemplar digitalizada enviado pelo Juiz Federal Alexandre Costa de Luna Freire. 
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A professora e eminente tributarista Maria do Livramento Bezerra, 

recorda-se que, durante uma aula de direito civil, o estudante Emilton Amaral 

pediu para dar um aviso de interesse do diretório acadêmico. Agnelo assentiu, 

mas disse que o aluno teria exatos dois minutos para fazê-lo. Levantou o punho 

da camisa, apontou o indicador para o mostrador do relógio de pulso e iniciou a 

contagem. Encerrado o tempo concedido, mandou que o aluno encerrasse a 

peroração, no que não foi atendido. 

Sobre os detalhes do incidente, até hoje relembrado pela comunidade 

jurídica, relata-nos José Octávio, na obra já referida: 

 

Mesmo esse invejável reconhecimento não o livrou de problemas 
com o corpo discente, à época bastante excitado pelas diferenças 
ideológicas exacerbadas pelo movimento de 1964. Esses conflitos 
também se verificaram em razão do rigorismo do titular dos 
Direitos Internacional Público e Civil. Obcecado pelo cumprimento 
do programa, não gostava que o interrompessem. E muito menos 
para avisos extraclasse que se transformavam em verdadeiro 
abuso. As discussões com os futuros deputados Francisco 
Evangelista e Marcos Odilon não tiveram maiores consequências 
e encerraram-se, rapidamente. Foi, porém, diferente o que se 
verificou com o presidente do Diretório Acadêmico, Emilton 
Amaral . Este não apreciou a limitação de tempo atribuído a aviso 
diretoriano no interior de aula de Agnelo, em maio de 1967, e 
continuou perorando. Ato contínuo, o professor cassou-lhe a 
palavra. Emilton insistiu e o universitário Miguel Targino interveio a 
favor de Agnelo, quase chegando às vias de fato com Amaral. A 
bagarre implicou na suspensão da aula e verdadeiro tumulto que 
dividiu as opiniões. Na sequência dos acontecimentos, o Diretório 
Acadêmico solidarizou-se com Emilton, enquanto a direção da 
escola omitia-se, o que isolou o professor. Enquanto o aluno 
desfechava campanha contra Agnelo, o Diretório Acadêmico 
considerou-o persona non grata. Consoante o professor Paulo 
Maia, à época assistente de Agnelo, este sofreu muito com o 
affaire. Quanto a Emilton, formado em 1968, foi proibido de 
estudar definitivamente, na UFPB a partir de março de 1969, não 
sabemos se também em razão do atrito41". 

 

 

Embora tivesse maior pendor privatista, a disciplina direito civil já era 

lecionada pelos professores Mário Moacyr Porto, Paulo Bezerril, Flodoardo da 

Silveira e Osias Gomes, razão pela qual Agnelo foi aproveitado como regente de 

                                                
41 Op. cit., pág 177/178. 
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Direito Internacional Público, cujo titular, o então deputado federal Ivan Bichara 

Sobreira, se encontrava no Rio de Janeiro42. 

A cadeira de Prática Forense foi instituída na Faculdade de Direito da 

Paraíba por Agnelo Amorim Filho, em 1963, que a ministrava com grande rigidez 

e segurança43. Foi o criador do "escritório- modelo", onde os alunos, no turno da 

noite, tinham o primeiro contato com a prática judiciária. 

Conseguiu transferir-se para a cadeira de direito civil somente após Mário 

Moacyr Porto ser alçado à Reitoria da Universidade e da aposentadoria de 

Flodoardo da Silveira e Osias Gomes. 

Na obra da professora Maria José Gomes sobre a memória da Faculdade 

de Direito, consta o seguinte depoimento do ex-aluno, discípulo e biógrafo de 

Agnelo, José Octávio de Arruda Mello: 

 

Ivan Bichara Sobreira & Agnelo Amorim Filho – Ex-integralista, 
Bichara representava a direita orgânica, mas, como profissional 
decente e comedido. Como vivesse em permanente licença, no 
Rio de Janeiro, não me lecionou Direito Internacional Público, 
sendo substituído por Agnelo Amorim Filho, então muito moço e o 
coringa da Faculdade de Direito, tal a versatilidade. Como 
racionalista, Agnelo propendia para a centro-direita, sem ocultar a 
condição de verdadeiro schollar, tanto em Direito Internacional 
Público quanto em Direito Civil e Processual. Rigorosíssimo, não 
nos deixava usar o código, em Direito Civil. Nossa última prova do 
curso foi com ele e, começando às 19h, terminou às 23h. 
Ninguém se levantou antes da conclusão do prazo44. 

 

Lecionou na Faculdade, com grande dedicação, até o falecimento, 

quando foi substituído na titularidade da cátedra por seu até então professor 

assistente Paulo Américo Maia de Vasconcelos. 

  

                                                
42 MELLO,José Octácio de Arruda. Cultura Jurídica e Experiência Docente em Agnelo Amorim Filho, 

Revista Direito e Desenvolvimento- a.2, n.3, janeiro/junho 2011, pág 174. 
43 O seu ex-aluno na cadeira de prática forense, José Fernandes de Andrade, que veio a ser Procurador Geral 

de Justiça e Juiz Federal na Paraíba, reporta a sua seriedade e rigor no método de ensino, mas diz que era 

extremamente educado com os alunos. 
44 GOMES, Maria José Teixeira Lopes, Meandros da Memória: da Faculdade de Direito ao Centro de 

Ciências Jurídicas da UFPB-1949 a 2006. João Pessoa: Idéia, 2007, p. 164/165. 
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2.6 Disputa por vaga no Tribunal de Justiça 

 

Aberta vaga para preenchimento de cadeira no Tribunal de Justiça da 

Paraíba45, em virtude da aposentadoria do Desembargador Hélio de Araújo 

Soares, o candidato natural e mais cotado para o cargo, destinado ao quinto 

constitucional da advocacia, era Agnelo Amorim Filho, à época jurista reconhecido 

pela profundidade dos conhecimentos e pela prática adquirida no exercício de 

diversos cargos públicos, além de ser conhecido além dos limites do Estado, 

desde a publicação do seu Critério Científico para distinguir a prescrição da 

decadência, cinco anos antes. 

O maior apoiador da sua candidatura era o amigo pessoal e magistrado 

Luiz Sílvio Ramalho. Entretanto, sofreu oposição da ala do Tribunal, capitaneada 

pelos desembargadores Nélson Negreiros e Emílio de Farias. O próprio 

Presidente da Corte, Francisco Espíndola, amigo de Agnelo, não teria sufragado o 

seu nome46. 

Em face da divergência encontrada nas fontes bibliográficas e nos 

próprios depoimentos dos juristas contemporâneos a Agnelo, quanto à 

circunstância dele ter ou não integrado a lista tríplice que foi enviada ao 

Governador do Estado, consultei o livro de atas das sessões do eg. Tribunal de 

Justiça, de modo a expungir definitivamente a dúvida quanto ao aspecto nebuloso 

no curriculum do jurista paraibano. 

A ata de sessão extraordinária, realizada em 12 de janeiro de 1965 revela 

que, no primeiro escrutínio Agnelo Amorim Filho obteve cinco votos, dos dez 

desembargadores, mas nenhum dos candidatos  obteve a maioria absoluta 

exigida pelo Regimento Interno do Tribunal47. 

 

                                                
45 Segundo a obra  OAB- Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba: Presidente, Diretorias e 

Conselhos (1982/1997),  (pág 44), eram duas vagas destinadas "a serem ocupadas por  membros dos 

Ministério Público e por advogados" e Agnelo Amorim Filho teria integrado ambas as listas. 
46 Informação prestada por Paulo Américo de Vasconcelos Maia. 
47 5 votos: Agnelo Amorim Filhos, José Mário Porto, Rômulo Romero Rangel e Renato Teixeira Bastos; 4 

votos: Sabiniano Maia; 3 votos: Juarez de Paiva Macedo; 1 voto: Ianko Cirilo, Raimundo Nóbrega e 

Napoleão Nóbrega, conforme ata da sessão extraordinária do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, de 

12.01.1965, arquivada em livro próprio na Secretaria da Corte. 
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No segundo escrutínio Osias Nacre Gomes obteve 10 votos e ocupou a 

primeira posição na lista. 

No terceiro escrutínio, surpreendentemente, o nome de Agnelo foi sequer 

sufragado. Cada um dos votados recebeu exatos cinco votos: Sabiniano Maia, 

Otávio Amorim (tio de Agnelo), Antônio Botto de Menezes e Samuel Duarte. 

Com a votação empatada, com cinco votos cada, o Presidente da Corte 

deliberou pelo desempate mediante a consulta à lista de inscrição cronológica na 

Ordem dos Advogados do Brasil. 

Ora, o critério correto para o desempate deveria ser o tempo de efetiva 

atividade advocatícia. Otávio Amorim, em cujo escritório o sobrinho Agnelo havia 

iniciado a carreira profissional, e de quem recebia orientação política, era, sem 

qualquer dúvida, o advogado militante mais antigo entre os candidatos votados no 

terceiro escrutínio. Ocorre que, até o início da década de 1930 do século 

passado, para a atuação profissional bastava o registro do diploma do bacharel 

perante o Tribunal de Justiça de cada Estado. 

Somente em 15 de outubro de 1931 foi instalado o Instituto da Ordem dos 

Advogados Paraibanos (que funcionou até o ano de 1933). A Ordem dos 

Advogados do Brasil, com a necessidade de registro em seus quadros para o 

exercício da profissão, somente havia sido instalada na Paraíba algum tempo 

antes da abertura da vaga no Tribunal de Justiça. 

Numa interpretação que prejudicava Otávio Amorim e os profissionais 

mais antigos, a Corte Estadual somente considerou o tempo de advocacia após a 

inscrição na OAB48. 

E assim, as duas vagas remanescentes ficaram com Samuel Vital Duarte 

(inscrição 24 na OAB) e Antônio Botto de Menezes (inscrição 27). 

Desse modo, o fato é que, para grande surpresa de toda a comunidade 

jurídica paraibana, Agnelo Amorim Filho sequer conseguiu ingressar na lista 

tríplice.  

Para a vaga de desembargador findou sendo nomeado, pelo Governador 

do Estado, o também civilista e grande jurista Osias Nacre Gomes. 

  

                                                
48 Segundo testemunho de Paulo Américo de Vasconcelos Maia, ex-dirigente da OAB-PB. 
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2.7 Presidência da Ordem dos Advogados do Brasil 

 

Após a decepção decorrente do insucesso na disputa pela vaga de 

desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba, os amigos começaram 

campanha para sagrar Agnelo Amorim Filho bastonário da Ordem dos Advogados 

do Brasil no Estado, tendo como candidato a vice-presidente o jurista e político 

Joacil de Brito Pereira. 

Vencendo uma campanha relativamente fácil, pois já era o seu vice-

presidente e integrava o conselho seccional desde 1961, foi eleito dirigente da 

entidade para o biênio 1967/196949. 

Não demorou muito tempo, porém, como Presidente da OAB, pois em 14 

de março de 1967 foi nomeado para o cargo de Juiz Federal na Paraíba. 

O Conselho seccional escolheu, por eleição indireta, para sucedê-lo na 

presidência da seccional paraibana da OAB, completando o mandato que ficou 

vago, o jovem advogado Paulo Américo Maia de Vasconcelos que, depois, viria a 

ser eleito diretamente pela classe para mais oito mandatos, permanecendo à 

frente da entidade até o ano de 1985. 

  

                                                
49 Para o Conselho foram eleitos, dentre outros, Waldir Bezerra cavalcanti, Cláudio Santa Cruz, Yanko 

Cyrillo, Joás de Brito Pereira, João Pereira Gomes, Luiz Pereira Diniz, Paulo Maia e Orlando Jansen, 

conforme  OAB- Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba: Presidente, Diretorias e Conselhos 

(1982/1997). Pesquisa de Regina Von Shosten. João Pessoa, 1999, pág 42. 
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2.8 Juiz Federal na Paraíba 

 

A Justiça Federal nasceu no Brasil com a República, menos de um ano 

após a sua proclamação. Instituída pelo Decreto 848, de 11 de outubro de 1890, 

antes mesmo da Constituição de 1891, era composta pelos Juízes Seccionais 

(porque cada Estado e o Distrito Federal constituía uma Seção Judiciária), 

também chamados, em outros dispositivos legais, de Juízes Federais, nomeados 

pelo Presidente da República, dentre os integrantes de lista tríplice formada pelo 

Supremo Tribunal Federal, a partir de requerimento dos interessados50.  

Isso porque o regime federativo pressupõe a existência de um Poder 

Judiciário próprio para o julgamento das causas de interesse da União, que não 

poderia ficar submetida à Justiça dos estados-membros51. 

Após a Revolução de 1930, no entanto, a Justiça Federal passou a 

incomodar o governo “provisório” de Getúlio Vargas. Foram editados vários 

decretos, exigindo correição nos Juízos Federais pelo Supremo Tribunal, 

transferindo para a Justiça Federal parte de sua competência, extinguindo Vara 

Federal e aposentando compulsoriamente Juiz Federal. Em 1933 foi instituído 

recurso ex officio de decisões que contrariassem não só a legislação, mas 

também os atos do Governo da União52. Em 1936, a Lei 244, de 12 de setembro 

de 1936 criou o famigerado Tribunal de Segurança Nacional, para o processo e 

julgamento dos crimes políticos. A reforma eleitoral, com a criação dos Tribunais 

                                                
50 Os Juízes Seccionais detinham grande poder, pois, além de organizar as eleições, podiam também 

requisitar intervenção federal, sob pretexto de descumprimento de decisão por eles mesmos proferida. Por 

isso figuras proeminentes das oligarquias políticas dos estados, e até mesmo desembargadores dos Tribunais 

de Justiça, ascenderam ao disputado cargo. Vários deles chegaram ao cargo de Ministro do Supremo 

Tribunal, a exemplo de Antônio Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque (Juiz no Distrito Federal), 

Viveiros de Castro (Juiz no Maranhão), Guimarães Natal (Juiz em Goiás), Washington Osório de Oliveira 

(Juiz em São Paulo) e o famoso Castro Nunes (Juiz no Rio de Janeiro). No memorial da Seção Judiciária da 
Paraíba, no Salão Nobre da instituição, podemos anotar como Juízes Secionais Honório Horácio de 

Figueiredo, Antônio Hortêncio Cabral de Vasconcelos, Venâncio Neiva, Trajano Caldas Brandão e Antônio 

Guedes, e como Juízes Substitutos, Francisco de Gouveia Nóbrega e Anfilófio Jayme de Altavila Mello. 
51 A dualidade do sistema judicial é verificada em outros países que adotam o pacto federativo, inspirado nos 

EUA, a exemplo da Argentina, do Canadá e do México. Na Austrália as causas de interesse da União são 

julgadas em primeiro grau pelos Juízes estaduais, com recurso para os Tribunais Federais. Na Alemanha há 

tribunais federais especializados (Tribunal Federal de Finanças, Tribunal Federal do Trabalho, Tribunal 

Federal Social).  Na Suíça, que não é propriamente uma federação, mas uma confederação, os conflitos entre 

a Confederação e os Cantões e entre a Confederação e as pessoas (naturais ou jurídicas) são decididos pelo 

Tribunal Federal, sediado em Lausanne. 
52 FREITAS, Vladimir Passos. JUSTIÇA FEDERAL- Histórico e Evolução no Brasil. Juruá, Curitiba, 2003, 

pág 36. 
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Regionais Eleitorais, também esvaziou a Justiça Federal, pois, durante a 

República Velha, cabia aos Juízes Seccionais a organização das eleições. 

Para completar, a Constituição de 1937, imposta por Getúlio em 10 de 

novembro de 1937, instituindo o Estado Novo, simplesmente deixa de se referir à 

Justiça Federal que, em face de não constar da relação dos órgãos do judiciário 

inserta no seu art. 90, é automaticamente extinta. Os juízes federais são 

colocados em disponibilidade, com vencimentos proporcionais, ou aproveitados 

no Judiciário estadual, para onde são enviados os acervos de processos em 

tramitação no extintos foros federais. 

Nesse período, as causas de interesse da União eram julgadas pelos 

Juízes de Direito das capitais dos Estados. Na maioria deles havia varas 

privativas para os feitos da Fazenda Pública. Os recursos, no entanto, eram 

dirigidos diretamente para o Supremo Tribunal Federal, no Rio de Janeiro, que 

funcionava como órgão se segundo grau para os processos de interesse 

federal53.  

Como era de se esperar, o Supremo Tribunal viu-se logo inviabilizado 

pela quantidade de recursos que chegavam de todo o país. A Constituição de 

1946 criou, portanto, um tribunal intermediário, o Tribunal Federal de Recursos54, 

para o julgamento, em segundo grau, das decisões dos Juízes da Fazenda 

Pública estaduais, nas causas federais. 

A tendência natural seria, no entanto, a reinstalação da Justiça Federal de 

primeiro grau, pois as Varas estaduais não tinham estrutura suficiente para fazer 

face ao volume excessivo de feitos federais que por elas tramitavam. Além, é 

óbvio, do atendimento ao que exige, por princípio, o pacto federativo. 

Finalmente, o Ato Institucional 2, de 20 de outubro de 1965, dando nova 

redação aos arts. 94, II e 104, parágrafo 3º, re-instituiu os juízes federais de 

primeiro grau, na estrutura do Poder Judiciário do país. A Lei 5.010, de 30 de 

maio de 1966, cuidou da organização do órgão, renascido três décadas após a 

sua extinção pelo regime de força do Estado Novo. 

                                                
53 Anota o eminente desembargador federal jubilado do TRF da 4ª Região, ex-presidente da AJUFE , e 

grande memorialista da Justiça Federal que a exceção a esse sistema eram os casos criminais, pois, por 

exemplo, nos casos de  contrabando, o recurso de apelação era julgado pelos Tribunais de Apelação, nome 

que á época se dava aos Tribunais Estaduais- op. cit., pág 48. 
54 A Lei Orgânica 33, de 13.05.1957 organizou o Tribunal Federal de Recursos e definiu o tratamento de 

ministro aos seus juízes. 
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Os primeiros Juízes Federais, após a reinstalação, eram nomeados 

livremente pelo Presidente da República, após assentimento do Senado Federal 

(Lei 5.010, art. 74), sistema inspirado nos Estados Unidos da América, onde, 

aliás, vigora ainda hoje. 

Para a vaga de Juiz Titular, na Seção Judiciária da Paraíba, o candidato 

forte, apoiado pelo Governador João Agripino, era o seu Chefe da Casa Civil, Luiz 

Carlos Florentino. 

Contudo, o nome do candidato governista sofreu forte reação por parte do 

então poderoso senador oposicionista Argemiro de Figueiredo. No Plenário, o 

parlamentar campinense sustentou que o curriculum de Florentino era mais de 

economista do que de jurista, não sendo adequada a sua escolha, portanto, para 

o importante cargo recém criado55. 

Essas rejeições, ao contrário do que ocorre atualmente com as indicações 

do Poder Executivo para os cargos do Judiciário, foram freqüentes. Segundo o 

eminente Ministro Victor Nunes Leal, citado por Vladimir Freitas, o Senado 

Federal não aprovou alguns nomes. As escolhas evidentemente eram políticas e 

variavam de uma para outra unidade da federação. Em alguns estados foram 

aproveitados Juízes de Direito ou Promotores de Justiça. Em outros, ocupantes 

de cargos públicos relevantes, políticos ou advogados. A média de idade era alta. 

Os convidados nem sempre tinham certeza se aquela seria uma boa opção. 

Houve quem dela desistisse às vésperas da posse. Comentavam alguns que a 

Justiça Federal seria extinta quando acabasse o regime militar. E assim foram 

sendo feitas as nomeações56 

Pois bem, Inviabilizada, a partir do Senado da República, a escolha do 

primeiro nome lançado para o cargo de Juiz Federal na Paraíba, o governador 

João Agripino fez algumas sondagens e endossou a sugestão de Paulo Maia57, 

que lhe havia cogitado anteriormente o nome de Agnelo Amorim Filho. 

 

                                                
55 Conforme informa Paulo Américo Maia de Vasconcelos. 
56 Op. cit., pág 51. 
57 O próprio Paulo Américo de Vasconcelos Maia, anteriormente convidado, não aceitara a indicação, em 

face dos afazeres no escritório que mantinha com José Mário Porto. 
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Assim, o Diário Oficial da União de 14 de março de 1967, publicou o ato 

do Presidente Castelo Branco, da mesma data, que nomeava “O Bacharel Agnelo 

Amorim Filho para exercer o cargo de Juiz Federal na Paraíba”. 

A sessão solene de instalação da Seção Judiciária da Paraíba somente 

viria a ocorrer um ano depois, em 20 de março de 1968, em ato realizado na sede 

do Forum, à Rua Almirante Barroso, 23458, no centro de João Pessoa, conduzido 

pelo eminente Ministro Djalma Tavares da Cunha Melo, então Presidente do 

Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da Justiça Federal. 

Na ocasião, usaram da palavra o Ministro Cunha Melo, o Juiz Federal na 

Paraíba, Dr. Agnelo Amorim Filho, o Procurador da República no Estado, Dr. João 

Guimarães Jurema, e o Presidente da seccional paraibana da Ordem dos 

Advogados do Brasil, Paulo Américo Maia de Vasconcelos (que sucedera Agnelo 

na direção da entidade). 

Estavam presentes à solenidade, ainda, o Juiz Federal Substituto na 

Paraíba, Dr. Genival Matias de Oliveira, e o Dr. Luiz Carlos Florentino, 

representando o Governador João Agripino. Da ata lavrada no livro próprio 

mantido pela Secretaria Administrativa da Justiça Federal é possível identificar a 

assinatura, dentre outros, dos desembargadores Onildo Farias, Osias Gomes e 

Emílio de Farias, do Tribunal de Justiça do Estado. 

Antes da instalação solene, com a presença do Presidente do Conselho 

da Justiça Federal e do Tribunal Federal de Recursos, contudo, já funcionava 

precariamente a Justiça Federal no Estado59. Inicialmente em sala emprestada 

pelo Tribunal de Justiça, na parte em que estava sediado também o Tribunal 

Regional Eleitoral, durante os preparativos iniciais e organização da Seção 

                                                
58 Nesse endereço funcionou a Justiça Federal na Paraíba até o ano de 1995, quando foi inaugurada a atual 

sede no Bairro Pedro Gondim, denominada Forum Juiz Federal Ridalvo Costa, em homenagem ao grande 

magistrado, nascido no Rio Grande do Norte, mas que adotou e foi adotado pela Paraíba. 
59 Vários provimentos do Conselho da Justiça Federal, presidido pelo Ministro presidente do Tribunal 

Federal de Recursos, disciplinavam a designação de Juízes para atuar emergencialmente nos feitos que 

chegavam, redistribuídos da Justiça Estadual, enquanto a Justiça Federal não era instalada em todos os 

Estados. O efetivo funcionamento, em todo o país, evidentemente levou tempo, indo até o ano de 1969 )a 

exemplo da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte). De acordo com o Provimento nº 1, de maio de 1967, 

apenas 5 Juízes em todo o país foram encarregados de despachar os processo da Justiça Federal (Juízes do 

então Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco). Dentre os designados para despachar os 

habeas corpus, mandados de segurança e outros feitos urgentes, estava o Juiz Federal Orlando Cavalcanti 

Neves, da Seção Judiciária de Pernambuco, recentemente falecido. 



33 

 

Judiciária. Para lá eram enviados os processos, de competência federal, que 

vieram redistribuídos da Vara da Fazenda Pública de João Pessoa60. 

O livro de sentenças mais antigo arquivado na Secretaria Administrativa61 

contém o registro dos atos judiciais praticados a partir de janeiro de 1968, antes, 

portanto, da instalação oficial. 

A Justiça Federal, então, contava com um quadro reduzido de pessoal, 

passando a funcionar, a partir de março daquele ano, no casarão adaptado na 

esquina da Almirante Barroso com a avenida Tabajaras. Agnelo Amorim, como 

titular da Seção Judiciária da Paraíba, exercia também a Direção do Foro, sendo 

o responsável pela representação oficial do órgão e pela administração financeira, 

de pessoal e dos recursos materiais. 

O trabalho encontrado por Agnelo Amorim Filho para fazer funcionar 

adequadamente a Justiça Federal na Paraíba certamente foi imenso. Em sua 

obra Justiça Federal- Histórico e Evolução no Brasil, Vladimir Passos de Freitas 

enumera parte dos empecilhos encontrados pelos pioneiros: 

 

Imagine o rol de empecilhos encontrados pelos Ministros que 
compunham o Conselho da Justiça Federal e pelos Juízes 
Federais que iniciaram as atividades da Justiça Federal. As 
dificuldades eram imensas, a estrutura precária. A própria 
comunicação dos Juízes Federais com a cúpula do Tribunal era 
difícil, pois o meio mais rápido ainda era o telefone, mas ao sabor 
das condições climáticas e sempre com o auxílio da telefonista. A 
discagem direta, o fac-símile e a internet eram coisas de ficção 
científica (...). 
Quanto aos servidores, passou-se algo semelhante. Em alguns 
locais eles foram aproveitados das antigas Varas dos Feitos da 
Fazenda (...). 
Alguns servidores foram cedidos pelo Correio. Outros eram 
antigos expedicionários da Força Aérea Brasileira. Havia alguns 
oriundos das Universidades Federais. A maioria não tinha 
experiência cartorária e foram aprendendo à medida que os 
processos chegavam. Uma coisa tinham em comum: uma grande 
vontade de tornar a Justiça Federal respeitada e eficiente62. 
 

 

                                                
60 O Diário da Justiça da União de 28.11.1967 publicou a Portaria n. 19, de 24.11.1967, que concedia salário-

família ao Juiz Federal Agnelo Amorim Filho, em razão da esposa Cecy Fonseca de Amorim. 
61 Livro de registro das sentenças do Juiz Federal Substituto Genival Matias de Oliveira. 
62 Op. cit., pág 53. 
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Como administrador, Agnelo era austero e exigente. Trazia a experiência 

acumulada na Procuradoria Geral do Estado e na Direção Geral da secretaria do 

Tribunal Regional Eleitoral. Segundo o depoimento do então Juiz Federal 

Substituto, dr. Genival Matias de Oliveira, Agnelo "Dirigiu esta Seção Judiciária 

sem meio termo; Não carregava alegria efusiva, mas, também, não decepcionava 

como Chefe, sempre demonstrando altivez, cultura e força moral, com impecável 

capacidade de organização administrativa”63. 

Sobre a independência de Agnelo no exercício da magistratura e da 

administração da Justiça Federal, menciona José Octávio: 

 

No exercício do Juizado Federal, Agnelo, falecido pouco mais de 
um ano após a nomeação, teve curtíssimo tempo de ação. O 
suficiente, porém, para reafirmar a independência – uma das 
marcas de seu temperamento. Quando, por exemplo, o 
Governador indicou para secretário da Justiça Federal o 
qualificado jornalista Armando Frazão, até então radicado no Rio 
de Janeiro e que se distinguira na campanha eleitoral agripinista 
de 1965, Agnelo recusou-o. A escolhida foi, então, a Sra. 
Terezinha Florentino, irmã do rejeitado Chefe da Casa Civil64. 

 

Disciplinado e trabalhador, não raro comparecia ao fórum inclusive aos 

sábados, domingos e feriados. 

Em relação à atuação de Agnelo Amorim Filho como julgador, só 

remanesce nos arquivos da Justiça Federal na Paraíba o registro de uma única 

sentença da sua lavra. Isso não deve, todavia, ser motivo de perplexidade, 

principalmente ao se comparar com a imensa produção à frente da Procuradoria 

do Estado e à rotina de trabalho intensa que mantinha do fórum federal. Ora, 

recém instalado o órgão judicial, ainda levaria tempo o tramitar dos feitos a ele 

distribuídos, até o advento da fase de conclusão para a decisão final. 

Por outro lado, segundo conta-nos o Desembargador Federal Ridalvo 

Costa, as sentenças, mesmo que datilografadas, eram transcritas à mão em um 

livro próprio de registro. Recorda-se o sucessor de Agnelo Amorim à frente da 

                                                
63 Discurso em homenagem póstuma, proferido em 20.3.1970. 
64 MELLO,José Octácio de Arruda. Cultura Jurídica e Experiência Docente em Agnelo Amorim Filho, 

Revista Direito e Desenvolvimento- a.2, n.3, janeiro/junho 2011, pág 181. 
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Seção Judiciária da Paraíba de que, logo ao assumir o cargo neste Estado, 

chegou a manusear aquele livro, que continha a transcrição de aproximadamente 

15 sentenças proferidas pelo antecessor65. 

A sentença, que consta dos autos originais preservados na Seção 

Judiciária, é, contudo, um primor de técnica jurídica. O feito estava maduro para 

julgamento, pois veio redistribuído da Justiça Estadual, onde tinha recebido 

liminar há oito anos e permanecia parado. Cuidava-se de mandado de segurança 

impetrado pela Cia Paraíba de Cimento Portland SA em face do Inspetor da 

Alfândega e buscava a isenção do imposto de consumo em relação às vendas de 

cimento efetuadas à Companhia Hidroelética do São Francisco-CHESF, que 

gozava de isenção fiscal em razão de lei federal. 

O julgado, proferido em 16 de maio de 1968 (antes, portanto, da 

instalação solene da Justiça Federal), fundamentado em robusta doutrina 

tributária, denegou a ordem sob o fundamento de que a isenção fiscal concedida 

ao contribuinte de fato não desobriga o contribuinte de direito. 

Para a vaga de Juiz Federal na Paraíba, aberta com o falecimento de 

Agnelo Amorim Filho, foi removido do então Território de Rondônia, em 1969, o 

Juiz Federal Ridalvo Costa, que atuou na Seção Judiciária da Paraíba até a 

instalação do Tribunal Regional Federal da 5a Região, em março de 1989, tendo 

sido o seu primeiro presidente e permanecido como decano da Corte até a 

aposentadoria, em novembro de 2007. 

Esse é, portanto, um resumo da vida e do perfil profissional de Agnelo 

Amorim Filho. Passemos, então, a um rápido apanhado de sua produção 

acadêmica. 

  

                                                
65 Segundo Ridalvo Costa, posteriormente não mais localizou o livro de registro das sentenças de Agnelo 

Amorim Filho. Ainda chegou a determinar uma busca nas dependências da Justiça Federal, mas sem que 

lograsse êxito. 
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SEGUNDA PARTE 

 

A PRODUÇÃO ACADÊMICA DE AGNELO AMORIM FILHO  
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3 A OBRA DE AGNELO AMORIM FILHO 

 

O texto de Agnelo Amorim Filho era claro e enxuto, sem firulas 

desnecessárias. 

A produção acadêmica foi intensa, não obstante o prematuro falecimento. 

Dela, podemos notar a publicação de pareceres, no exercício da Procuradoria 

Geral do Estado e em consultoria a advogados e, ainda, artigos científicos e 

trabalhos ligados ao direito civil e à ciência política e aplicação do texto 

constitucional. 

As publicações ocorreram no Jornal A União, de peridiocidade diária 

(fundado em 2 de fevereiro de 1893, sendo atualmente o segundo  jornal mais 

antigo em circulação no nordeste), na Revista da Faculdade de Direito da Paraíba 

e nos prestigiosos periódicos especializados Revista Forense e Revista dos 

Tribunais. 

Podemos elencar a publicação dos seguintes trabalhos e obras66: 

1. Interrupções Prescricionais Contra a Fazenda Pública – publicado na Revista 

Forense, v. 113, p. 542-546, e transcrito na obra de Brenno Fischer: A Prescrição 

dos Tribunais, v. 2, p. 487-495; 

 

2. Vereador – Imunidade Concedida em Lei Estadual Somente a Constituição 

Federal pode Outorgar Imunidade – parecer publicado na Revista Forense, v.153, 

p. 116-121; 

 

3. Efeitos Suspensivos do Recurso Voluntário em Mandado de Segurança – 

publicado em A União de 4 de junho de 1955, p. 5 e 7; 

 

4. Desquite Amigável: Um Processo de Rito Fácil mas Fértil em Nulidade e 

Irregularidades – publicado em A União de 29 de julho de 1956, p. 5; 

 

                                                
66 Atualizações e acréscimos em face de pesquisa do autor, a partir da relação inicial constante de OAB- 

Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba: Presidente, Diretorias e Conselhos (1982/1997). 

Pesquisa de Regina Von Shosten. João Pessoa, 1999, pág 43. 
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5. Prescrição: Oportunidade de sua Apreciação pelo Juiz e Recurso Cabível 

Contra a Decisão que a Reconhece – publicado em A União de 2 de setembro de 

1956, p. 5; 

 

6. Os Deputados Estaduais e os Vereadores em Face do Problema das 

Imunidades Parlamentares – publicado na Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade da Paraíba, ano 3, nº 3, p. 25. 

 

7. Os Pronunciamentos do Judiciário sobre as Leis em Tese – publicado em A 

União de 31 de março de 1957, p. 5; 

 

8. Critério Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência e para Identificar 

as Ações Imprescritíveis – publicado em A União de 11 a 19 de maio de 1960, 

p.1; na Revista da Faculdade de Direito da Universidade do Ceará, v. 14, p. 300-

351; e na Revista dos Tribunais, v. 300, 1960; Revista dos Tribunais, v. 744, 

outubro de 1977, p. 1-848; Revista dos Tribunais, edição histórica, em dezembro 

de 2009. 

 

9. Despejo de Estabelecimento de Ensino – publicado em A União de 23 de 

março de 1961. 

 

10. Confronto Entre Dois Sistemas: Capitalismo e Comunismo, 11 de junho de 

1964, original no Memorial da Justiça Federal da Paraíba. 

 

11. As ações Constitutivas e os Direitos Potestativos na Revista dos Tribunais, 

v.375, em janeiro de 1967.  

 

Vejamos, rapidamente, o conteúdo de alguns desses trabalhos. 
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3.1 Confronto entre dois sistemas: capitalismo e comunismo  

 

Após a eclosão do movimento militar de 1964, Agnelo Amorim Filho, 

então professor da Faculdade de Direito da Paraíba, escreve trabalho, datado de 

11 de junho do mesmo ano,  em que aborda os dois sistemas econômicos que 

então disputavam o predomínio global.  

Em seu Confronto Entre Dois Sistemas: Capitalismo e Comunismo, 

inicialmente ressalva que não estava a se aproveitar do momento pós-março de 

64, pois, desde antes, em 20 de março, já havia feito palestra sobre o tema para 

oficiais da Polícia Militar da Paraíba, onde apontava os "inconvenientes e 

desastrosas consequências" que poderiam advir da implantação do sistema 

comunista no país, isso quando "corria riscos acentuados quem ousava atacar o 

comunismo, pois tudo indicava inclusive as inocultáveis tendências do governo de 

então que dentro de pouco tempo o marxismo estaria vitorioso no Brasil, e a 

democracia irremediavelmente derrotada". 

No texto estudo, Agnelo Amorim Filho parte dos estudos de Milovan Djilas 

e Bertrand Russel, dois "autores insuspeitos para os esquerdistas", tentando 

demonstrar as desvantagens do comunismo. Tenta desmontar a doutrina de Karl 

Marx, apoiando-se nas lições de Francisco Nitti e Ernest Trattner. 

Observa que "o que mais impressiona, em uma análise serena do sistema 

comunista, é a completa dissociação entre o que eles pregam e o que fazem; 

entre o que prometem, e o que realizam, entre a aparência e a realidade", 

partindo para a análise de dispositivos da Constituição russa. 

Apresenta quadro comparativo entre o padrão de vida da época nos 

Estados Unidos da América e na então União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, indicando a quantidade de bens que traduziriam o conforto, a 

capacidade de produção e o desenvolvimento técnico em ambos os países. 

Argumenta que "Um olhar panorâmico sobre o sistema comunista, na 

teoria e na prática, também deixa evidenciado que a sua implantação representa, 

não apenas a supressão da propriedade privada, com os efeitos negativos 

derivados da eliminação da concorrência e de interesse direto na produção, como 

também no sacrifício de bens morais de inestimável valor: liberdade de 

locomoção, liberdade de palavra, liberdade de imprensa, liberdade de reunião, 
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liberdade de opção entre partidos políticos, liberdade de escolha do local de 

residência e do tipo de habitação, liberdade de escolha e mudança do gênero de 

trabalho, direito de greve, e direito de escolher os governantes". 

Conclui, portanto, no sentido das vantagens do "sistema capitalista 

democrático". 

A leitura desse trabalho é importante para verificar o rigor científico e a 

busca de dados concretos a embasar as suas observações. 

Em um mundo polarizado entre dois sistemas, não há dúvidas sobre a 

sua posição ideológica. Mas, antes que a patrulha do politicamente correto 

dispare petardos em face do apoio manifestado no trabalho ao movimento militar 

de 1964, há de se frisar que, à época, o regime ainda não havia descambado 

para a fase de torturas e perseguições políticas. 

A história recente do país mostra que muitos dos que apoiaram 

inicialmente o movimento, estavam sinceramente imbuídos de autêntico 

sentimento democrático, passando para a oposição após a constatação de que as 

garantias constitucionais não seriam restauradas, ou após o endurecimento do 

regime. 

Numa leitura isenta, o que se constata do estudo de Agnelo Amorim Filho 

é a defesa do sistema econômico capitalista e do regime político democrático. 

E, afinal, quase 50 anos depois, afastadas as paixões e radicalismos de 

parte a parte, qual o sistema que tem prevalecido globalmente? O capitalista ou o 

comunista? 
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3.2 As Ações Constitutivas e os Direitos Potestativos 

 

Em trabalho publicado na Revista dos Tribunais, v. 375, em janeiro de 

1967, sob o título As Ações Constitutivas e os Direitos Potestativos, Agnelo 

revisita alguns dos conceitos que já havia exposto, desde 1960, em seu Critério 

Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência e para identificar as Ações 

Imprescritíveis, publicado em outubro de 1960. 

Aprofunda-se, um pouco mais, especificamente quanto à nova categoria 

de direitos subjetivos, que Chiovenda denominou de direitos potestativos, em 

contrapartida aos direitos a uma prestação (pessoais e reais). Aqueles seriam, no 

dizer do mestre italiano, o poder de influir, com sua manifestação de vontade, 

sobre a condição jurídica de outro, sem o concurso da vontade deste: a) ou 

fazendo cessar um direito ou um estado jurídico existente; b) ou produzindo um 

novo direito, ou estado ou efeito jurídico. 

Ressalta que a principal característica dos direitos potestativos (que o 

distingue dos direitos a uma prestação), é o seu completo desvinculamento da 

noção de dever. Neles, o ônus que sofre o sujeito passivo não é um dever, mas 

uma sujeição. 

Afirma Agnelo que a nova concepção da ação como um direito autônomo, 

a admissão da categoria dos direitos potestativos, e a divisão tricotômica das 

ações (condenatórias, constitutivas e declaratórias), destruíra por completo as 

três parêmias clássicas: 

 

- a todo direito subjetivo corresponde uma ação; 

- toda ação corresponde a um direito; e 

- a todo direito corresponde um dever. 

 

E conclui o trabalho no sentido de que: 

 

a) há direitos subjetivos que não são exercitados por meio de ação: alguns 

direitos potestativos; 
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b) há ações que não são instrumento de exercício de qualquer direito 

subjetivo: as ações declaratórias; 

 

c) há direitos subjetivos que não estão vinculados a um dever: todos os 

direitos potestativos. 
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TERCEIRA PARTE: 

 

A ATUALIDADE DO “CRITÉRIO CIENTÍFICO” EM FACE DO 

CÓDIGO CIVIL DE 2002 
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4 A ATUALIDADE DO CRITÉRIO CIENTÍFICO PARA DISTINGUIR A 

PRESCRIÇÃO DA DECADÊNCIA 

 

Sem qualquer dúvida, a obra mais importante de Agnelo Amorim Filho, 

contributo inestimável para o estudo do direito civil, foi o Critério Científico para 

Distinguir a Prescrição da Decadência e para identificar as Ações Imprescritíveis. 

Façamos, portanto, uma síntese sobre o seu conteúdo para, em seguida, 

verificar se a teoria proposta, elaborada sob a égide da legislação codificada de 

1916, está ou não adequada às disposições do Código Civil de 2002. 

 

4.1 Em que consiste o chamado “Critério Científico” 

 

O civilista paraibano inicia o seu trabalho advertindo que a distinção entre 

prescrição e decadência levanta questões tão velhas quanto os dois velhos 

institutos e observa que o tema continua a desafiar a argúcia dos juristas. 

Observa Agnelo Amorim que as As dúvidas são tantas, e vêm se 

acumulando de tal forma através dos séculos, que, ao lado de autores que 

acentuam a complexidade da matéria, outros, mais pessimistas, chegam até a 

negar - é certo que com indiscutível exagero - a existência de qualquer diferença 

entre as duas principais espécies de prazos extintivos’. É o que informa De 

Ruggiero “Instituições de Direito Civil”, v. 1, p. 335, da trad. port.). Já BAUDRY-

LACANTINERIE e ALBERT TISSIER declaram que são falíveis, ou imprestáveis, 

os vários critérios propostos para distinguir os dois Institutos. Acentuam, ainda, 

que não se pode, a priori estabelecer diferença entre prescrição e decadência, e 

sim examinar caso por caso, para dizer, a posteriori, se o mesmo é de prescrição 

ou de decadência. Clóvis Bevilaqua, por sua vez, afirma que “a doutrina ainda não 

é firme e clara neste domínio” (“Teoria Geral”, p. 367 da 2.ed.). Para AMÍLCAR 

DE CASTRO, é “uma das mais difíceis e obscuras questões de Direito essa de 

distinguir a prescrição da decadência” (“Rev. dos Tribs.” v. 156/323). Giorgi diz 

que a ciência ainda não encontrou um critério seguro para distinguir a prescrição 

das caducidades (“Teoria de Ias obligaciones”, v. 9, p. 217). 
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Agnelo não desmerece o critério prático engendrado por CÂMARA LEAL 

para a distinção entre os institutos (na decadência o direito e a ação nascem ao 

mesmo tempo; na prescrição o direito pré-existe à ação), mas sustenta que, na 

essência, a distinção é feita pelos efeitos, não identificando as causas pelas quais 

o prazo teria uma ou outra natureza. 

A doutrina nacional e estrangeira carecia, portanto, de um critério 

científico para distinguir aqueles fenômenos extintivos. Vale dizer, por que, na 

essência, um prazo seria prescricional e não decadencial e vice-versa? 

Na verdade, Agnelo partiu de doutrina já existente para chegar às suas 

conclusões. 

Tomou por empréstimo a teoria de CHIOVENDA (“Instituições”, 1/35 e 

segs.), segundo a qual os direitos subjetivos se dividem em duas grandes 

categorias:  

OS DIREITOS A UMA PRESTAÇÃO: compreendem aqueles direitos que 

têm por finalidade um bem da vida a conseguir-se mediante uma prestação, 

positiva ou negativa, de outrem, isto é, do sujeito passivo. Aqui estão incluídas, as 

duas classes de direitos: reais e pessoais. Em ambas, há sempre um sujeito 

passivo obrigado a uma prestação, seja positiva (dar ou fazer), como nos direitos 

de crédito, seja negativa (abster-se), como nos direitos de Propriedade. 

OS DIREITOS POTESTATIVOS: compreendem aqueles poderes que a 

lei confere a determinadas pessoas de influírem, com uma declaração de 

vontade, sobre situações jurídicas de outras, sem o concurso da vontade destas. 

Uma das principais características dos direitos potestativos é o estado de sujeição 

que o seu exercício cria para outra ou outras pessoas, independentemente da 

vontade destas últimas, ou mesmo contra sua vontade. Assim, por exemplo, o 

mandatário, o donatário e os outros condôminos sofrem os efeitos da extinção do 

mandato, da doação, e da comunhão, sem que possam se opor à realização do 

ato que produziu aqueles efeitos. 

O reconhecimento dessa categoria dos direitos potestativos, levou 

Chiovenda a classificar as ações, partindo do que hoje se chama de critério 

trinário, nos seguintes grupos: condenatórias, constitutivas e declaratórias. 

NA AÇÃO CONDENATÓRIA pretende o autor obter do réu uma 

determinada prestação. Ela tem por pressuposto a existência da vontade da lei 
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que garanta um bem a alguém.  Assim, os direitos potestativos não podem jamais 

ensejar uma condenação. 

A AÇÃO CONSTITUTIVA (positiva ou negativa) cabe quando se procura 

obter, não uma prestação do réu, mas a criação de um estado jurídico ou a 

modificação, ou extinção, de um estado jurídico anterior. 

Logo, pode-se concluir que esses dois tipos de ações correspondem com 

rigorosa precisão, aos dois grupos de direitos antes referidos: As ações 

condenatórias servem como meio de proteção dos direitos suscetíveis de violação 

(direitos a uma prestação), enquanto que as ações constitutivas são meio de 

exercício dos direitos insuscetíveis de violação (direitos potestativos). 

AS AÇÕES DECLARATÓRIAS: Têm por objetivo apenas conseguir uma 

certeza jurídica. Não é meio de obtenção de qualquer bem da vida. 

Para Agnelo, daquelas premissas fica a noção de que o nascimento da 

pretensão e o início do prazo prescricional são fatos correlatos, que se 

correspondem como causa e efeito, e articulando-se tal noção com aquela 

classificação dos direitos formulada por CHIOVENDA, concluir-se-á, fácil e 

irretorquivelmente, que só os direitos da primeira categoria, (isto é, os “direitos a 

uma prestação”), conduzem à prescrição, pois somente eles são suscetíveis de 

lesão ou de violação, e somente eles dão origem a pretensões, conforme ficou 

amplamente demonstrado. Por outro lado, os da segunda categoria, isto é, os 

direitos potestativos – (que são, por definição, “direitos sem pretensão”, ou 

“direitos sem prestação”, e que se caracterizam, exatamente, pelo fato de serem 

insusceptíveis de lesão ou violação) – não podem jamais, por isso mesmo, dar 

origem a um prazo prescricional. 

Por via de conseqüência chegar-se-á, então, a uma segunda conclusão 

importante: só as ações condenatórias podem sofrer os efeitos da prescrição pois 

são elas a únicas ações por meio das quais se protegem judicialmente os direitos 

que irradiam pretensões, isto é, os da primeira categoria da classificação de 

CHIOVENDA. Com efeito, as condenatórias são as únicas ações que servem de 

meio para se obter judicialmente, com a intervenção do Estado, satisfação das 

pretensões não atendidas extra-judicialmente pelos sujeitos passivos das 

relações jurídicas substanciais. Igual satisfação não é possível obter, jamais, por 

via de ações constitutivas ou declaratórias, pois essas têm finalidades diversas. 
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Assim desde que a prescrição atinge diretamente as pretensões, somente 

as ações condenatórias podem sofrer seus efeitos.  

Para demonstrar a sua assertiva, Agnelo analisa as hipóteses de 

prescrição contidos no art. 178 do Código Civil de 1916 e verifica que todos eles 

se referem a ações condenatórias, que tutelam direitos a uma prestação. Reporta-

se ao art. 177 do código então em vigor, que fixa prazos gerais de prescrição 

constatando que se referem apenas às ações reais e pessoais; e mostra que as 

ações condenatórias são as únicas que comportam subdivisão em ações reais e 

ações pessoais. Conclui, assim, que art. 177 do Código de 1916 aplica-se tão-

somente às ações condenatórias. 

Agnelo Amorim Filho formula, portanto, a primeira regra, indispensável à 

distinção entre prescrição e decadência: TODAS AS AÇÕES CONDENATÓRIAS 

(E SOMENTE ELAS) ESTÃO SUJEITAS À PRESCRIÇÃO. 

Partindo para o estudo da decadência, Agnelo adverte, inicialmente, que 

o princípio geral é o de que o direito deve ser inesgotável, tendo duração 

perpétua. 

Mas há certos direitos potestativos cujo exercício afeta a esfera jurídica 

de terceiros, criando para eles um estado de sujeição, de tal monta que criam 

situação de intranquilidade para o sujeito e, muitas vezes, para a própria 

sociedade. Assim, surge a necessidade de estabelecer prazo para o exercício de 

alguns desses direitos, ou seja, daqueles direitos potestativos capazes de 

perturbar a paz social. O prazo, neste caso, não é fixado, propriamente, para a 

propositura da ação, mas para o exercício do próprio direito. 

Pondera que, quando a lei, visando à paz social, entende de fixar prazos 

para o exercício de alguns direitos potestativos (seja exercício por meio de 

simples declaração de vontade, como o direito de preempção ou preferência; seja 

exercício por meio de ação, como o direito de promover a anulação do 

casamento), o decurso do prazo sem o exercício do direito implica na extinção 

deste, pois, a não ser assim, não haveria razão para a fixação do prazo. Tal 

conseqüência (a extinção do direito) tem uma explicação perfeitamente lógica: É 

que (ao contrário do que ocorre com os direitos susceptíveis de lesão) nos direitos 

potestativos subordinados a prazo o que causa intranqüilidade social não é, 

propriamente, a existência da pretensão (pois deles não se irradiam pretensões) 
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nem existência da ação, mas a existência do direito, tanto que há direitos desta 

classe ligados a prazo, embora não sejam exercitáveis por meio de ação. O que 

intranqüiliza não é a possibilidade de ser exercida a pretensão ou proposta a 

ação, mas a possibilidade de ser exercido o direito. Assim, tolher a eficácia da 

ação, e deixar o direito sobreviver (como ocorre na prescrição), de nada 

adiantaria, pois a situação de intranqüilidade continuaria de pé. Infere-se, daí, que 

quando a lei fixa prazo para o exercício de um direito potestativo, o que ela tem 

em vista, em primeiro lugar, é a extinção desse direito, e não a extinção da ação. 

Essa também se extingue, mas por via indireta, como conseqüência da extinção 

do direito. 

Para testar o acerto daquelas conclusões, Agnelo analisa detidamente os 

vários prazos especiais enumerados no art. 178 do Código Civil de 1916, então 

em vigor, constatando que todos aqueles classificados pela doutrina e pela 

jurisprudência como sendo prazos de decadência, correspondem, exatamente, a 

direitos potestativos e a ações constitutivas. 

Contudo, há certos direitos potestativos em relação aos quais a lei não 

achou necessário fixar um prazo especial de exercício e, por isso, em relação a 

eles, prevalece o princípio geral da inesgotabilidade ou perpetuidade.  

Formula, assim, a segunda regra: OS ÚNICOS DIREITOS PARA OS 

QUAIS PODEM SER FIXADOS PRAZOS DE DECADÊNCIA SÃO OS DIREITOS 

POTESTATIVOS, E, ASSIM, AS ÚNICAS AÇÕES LIGADAS AO INSTITUTO DA 

DECADÊNCIA SÃO AS AÇÕES CONSTITUTIVAS, QUE TÊM PRAZO 

ESPECIAL DE EXERCÍCIO FIXADO EM LEI. 

Com a aplicação das duas regras deduzidas acima, torna-se 

extremamente fácil distinguir a prescrição da decadência e classificar os vários 

prazos enumerados no art. 178 do Código Civil (de 1916): se se trata de ação 

condenatória, o prazo é de prescrição da pretensão que lhe corresponde; e se se 

trata de ação constitutiva, o prazo é de decadência do direito exercitado por meio 

dela. 

No que tange às ações declaratórias, mesmo que se quisesse fixar um 

prazo extintivo para as ações declaratórias, de que natureza seria este prazo? 

Prescricional ou decadencial? O legislador que pretendesse fazer uma escolha se 

depararia com um obstáculo intransponível: como as ações declaratórias não têm 
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por finalidade a restauração, nem tampouco o exercício de direitos, elas não 

podem ser atreladas nem ao instituto da prescrição nem ao da decadência. 

Diante de tudo isso, a conclusão que se impõe é a seguinte: as ações 

declaratórias somente ser classificadas como ações imprescritíveis. E é esta, 

realmente, a classificação dada pela maioria dos doutrinadores. Entre muitos 

outros: CHIOVENDA (“Instituições”, 1/62; “Ensayos”, 1/32); PONTES DE 

MIRANDA (“Tratado de Direito Privado”, v.6., p. 129, 130 e 285) e FERRARA (”Da 

simulação dos negócios jurídicos”, p. 458). 

E, nesse ponto, Agnelo Amorim Filho aborda um tema interessantíssimo: 

o da utilização da expressão IMPRESCRITÍVEIS, tanto pela doutrina quanto pela 

jurisprudência, indistintamente, quando se quer dizer que um direito ou ação é 

insuscetível de extinção (seja pela decadência seja pela prescrição): 

Antes, porém, torna-se mister examinar um assunto de natureza 

terminológica, que deve ser analisado antes de qualquer outro, para que o 

problema que temos em vista fique bem equacionado. É o que diz respeito à 

manifesta impropriedade da expressão “ações imprescritíveis”, pois tal expressão 

não corresponde, com exatidão, ao sentido em que ela é utilizada comumente. 

Costuma-se usar tal expressão com o objetivo de designar aquelas ações que 

não estão sujeitas, direta ou indiretamente, a qualquer prazo (prescricional ou 

decadencial). Esse objetivo não corresponde, todavia, à compreensão lógica e 

gramatical da expressão. “Imprescritível” significa “que não prescreve” ou “não 

sujeito à prescrição”. Deste modo, lógica e gramaticalmente, a expressão 

abrange, não só: a) as ações não sujeitas nem a prescrição nem a decadência, 

como também b) as ações sujeitas à decadência “indiretamente, por força da 

extinção do direito a elas correspondente), pois estas últimas também são “ações 

que não prescrevem”. A expressão em foco tem, por conseguinte, uma 

compreensão mais ampla do que o sentido em que é utilizada, pois abrange uma 

categoria de ações (aquelas sujeitas à decadência) que não se tem em mente 

abranger quando se faz uso dela. Talvez a anomalia decorra da confusão que 

muitos fazem entre os institutos da prescrição e da decadência, ou da dificuldade 

que há em distingui-los. Mas, como a precisão dos conceitos é fundamental nos 

domínios do direito, há necessidade de ser substituída a expressão “ações 
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imprescritíveis” por uma outra que corresponda com exatidão à idéia que se 

pretende exprimir, e concilie a realidade com a lógica.  

Sempre fiel ao seu rigorismo científico, sugere a adoção de uma nova 

expressão: Para esse fim não vemos outra melhor do que a expressão “ações 

perpétuas” que submetemos, neste momento, à apreciação dos doutos. 

Fixa, finalmente a sua terceira e última regra: SÃO PERPÉTUAS (ou 

imprescritíveis) TODAS AS AÇÕES DECLARATÓRIAS, E TAMBÉM 

AQUELAS AÇÕES CONSTITUTIVAS PARA AS QUAIS A LEI NÃO FIXA 

PRAZO ESPECIAL DE EXERCÍCIO. 

Reunindo-se as três regras apresentadas deduzidas acima, Agnelo 

Amorim Filho deduz um critério dotado de bases científicas, extremamente 

simples e de fácil aplicação, que permite, com absoluta segurança, identificar, a 

priori, as ações sujeitas a prescrição ou a decadência, e as ações perpétuas 

(imprescritíveis). 

 

Oferece, portanto, a súmula do seu "critério científico": 

 

1ª)  Estão sujeitas à prescrição (indiretamente, isto é, em virtude da prescrição da 

pretensão a que correspondem): todas as ações condenatórias, e somente elas; 

 

2ª)  Estão sujeitas à decadência (indiretamente, isto é, em virtude da decadência 

do direito a que correspondem): as ações constitutivas que têm prazo especial de 

exercício fixado em lei; 

 

3ª)  São perpétuas (imprescritíveis): a) as ações constitutivas que não têm prazo 

especial de exercício fixado em lei; e b) todas as ações declaratórias. 

 

Várias inferências imediatas podem ser extraídas daquelas três 

proposições. Assim: a) não há ações condenatórias perpétuas (imprescritíveis), 

nem sujeitas a decadência; b) não há ações constitutivas sujeitas à prescrição; e 

c) não há ações declaratórias sujeitas à prescrição ou à decadência. 

Segundo Agnelo Amorim, uma grande vantagem do critério que propôs é 

que, tendo como um dos pontos de partida, para sua dedução, a categoria dos 
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direitos potestativos, pode, contudo, ser acolhido e utilizado até mesmo por 

aqueles que não reconhecem essa categoria, desde que admitiam a existência de 

ações constitutivas, pois as duas situações são perfeitamente conciliáveis, 

conforme acentua CARNELUTTI (“Sistema de derecho procesal civil”, 1/172). 
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4.2 As críticas ao "Critério Científico" de Agnelo Amorim e a sua 

consagração com O Código Civil De 2002 

 

Embora sistematicamente impecável, o “critério científico” elaborado por 

Agnelo Amorim Filho para distinguir a prescrição da decadência não está infenso 

a críticas. 

É verdade que os próprios críticos reconhecem a importância da obra, 

principalmente em face da confusão estabelecida pelo Código Civil de 1916 e da 

sua utilidade até os dias atuais. Não obstante, apresentam certas objeções, 

principalmente calcadas nas premissas teóricas a partir das quais partiu o 

doutrinador paraibano. As principais críticas podem ser assim sintetizadas: 

Em primeiro lugar, envereda pelo labirinto conceitual sobre “Ação”. E o 

debate, à época, já era acirrado. As idéias de Savigny, Wach, Windscheid, 

Muther, Chiovenda, Calamandrei, Carnelutti, Liebman e do nosso insuperável 

Pontes de Miranda, todas elas, indistintamente, e de tantos outros, independente 

da época em que viveram, apresentaram conceitos distintos sobre a “Ação” e sua 

classificação67; 

Em segundo lugar, adotou a classificação binária dos direitos, proposta 

por Chiovenda: os direitos a uma prestação e os direitos potestativos; 

Em terceiro, adota a classificação terciária das ações, quando a maioria 

da doutrina reconhece a teoria quinária proposta por Pontes de Miranda; 

Em quarto lugar, não teria feito a distinção entre pretensão e ação, o que 

torna seu “critério científico” uma impossibilidade prática68; 

Em quinto lugar, prescrição e decadência são conceitos jurídico-positivos, 

e não lógico-jurídicos, não podendo existir um critério científico para distingui-los 

com foros de definitividade69; 

Em sexto lugar, seu critério em face da legislação atual, tornou-se uma 

impossibilidade jurídica"70. 

                                                
67 MACHADO, Jarbas Pires. Comentário ao artigo de Agnelo Amorim Filho: Critério científico para 

distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Disponível em:  
68 Jarbas Pires Machado, op. cit., pág 2. 
69 ATAÍDE JR. Jaldemiro Rodrigues de. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA: CONCEITOS LÓGICO-

JURÍDICOS OU JURÍDICOS POSITIVOS. In: MIRANDA, Daniel Gomes de; CUNHA, Leonardo Carneiro 

da; ALBUQUERQUE JÚNIOR, Roberto Paulino de. (Org.). Prescrição e Decadência-Estudos em 

homenagem a Agnelo Amorim Filho. Salvador: Juspodium, 2013. 
70 Jarbas Pires Machado, op. cit., pág 2. 
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Penso, contudo, que nenhuma delas tem qualquer fundamento. Vejamos: 

 

4.2.1 A prescrição atuando em face do direito material de ação 

 

No que tange à primeira das críticas, a diversidade de conceituação sobre 

o que significa o direito de ação não desnatura as conclusões a que chegou 

Agnelo Amorim Filho. 

O que importa é que o seu “critério científico” é perfeitamente compatível 

com a noção de que o direito de ação é abstrato e autônomo. A doutrina do 

mestre paraibano deixa claro que a prescrição opera em relação ao direito de 

ação no plano material, e não sobre o direito processual de ação. 

A esse respeito são precisas as ponderações de Humberto Teodoro 

Júnior, fazendo-se indispensável a transcrição dos seus irrebatíveis argumentos: 

 

Quando AGNELO AMORIM FILHO elaborou seu estudo sobre a 
prescrição, vigorava o art. 75 do CC/16, segundo o qual a todo o 
direito corresponde uma ação, que o assegura. Ter-se-ia tornado 
incorreta ou revogada a norma civil depois que passou a conceber 
o direito de ação como direito a prestação jurisdicional, de forma 
autônoma e abstrata? 
 
A resposta é negativa: o fato de se ter detectado a ação no plano 
processual não invalida o reconhecimento (aliás, indispensável) 
de que o direito subjetivo tem de contar com a proteção estatal, 
quando ameaçado ou violado. As duas realidades têm de 
coexistir, cada uma em seu terreno, mormente quando os mais 
recentes estudos processuais não se cansam de refrear o 
excesso de autonomia que se pretendeu dar ao direito processual.  
 
Direito e processo são duas faces de uma só realidade, são 
órgãos do mesmo organismo, pelo que, mais importante do que 
cuidar da autonomia entre eles é pesquisar e determinar seus 
pontos de contato. É precisamente o que faz a moderna 
processualística ao defender a meta da instrumentalidade e 
efetividade: o processo deve proporcionar a quem realmente tem 
o direito subjetivo tudo o que este direito lhe confere. 
 
Vale dizer que o direito de ação é hoje visto, na ótica do direito 
processual, como autônomo e abstrato, frente ao direito material, 
mas não é hostil a este nem é com ele incompatível. Sendo certa 
a instrumentalidade de um direito em relação ao outro, pode-se 
perfeitamente encarar o direito de ação tanto do ponto de vista 
processual como material. E será apenas na perspectiva do direito 
processual que prevalecerá a sua autonomia e abstração. Estar-
se-á cuidando apenas do direito à prestação jurisdicional. Pode, 



54 

 

porém, a ação ser encarada dentro da perspectiva do direito 
material. Nesse ângulo, é com a tutela jurisdicional que o titular do 
direito subjetivo material irá contar, ou seja, o acesso à justiça lhe 
assegurará a tutela ou proteção que a ordem jurídica assegura a 
todos os direitos subjetivos materiais. Ter ação, no sentido 
material ou civilístico, é, portanto, ter direito à proteção 
jurisdicional e não apenas direito à resposta judicial (simples 
prestação jurisdicional). Daí que não há impropriedade alguma em 
reconhecer que há uma ação material distinta da ação processual, 
a qual desta se vale para implementar-se, quando necessário. 

 
(...) 

 
Ao se descobrir e conceituar a moderna ação processual, 
destarte, não se aboliu, nem poderia pensar em abolir, a ação 
material, porque a jurisdição deve a proteção aos direitos 

materiais e é por meio do processo que essa proteção se realiza. 
A ação que se perde quando o titular do direito material incorre em 
prescrição, portanto, é a ação de direito material, ou seja, o poder 

de exigir a prestação do obrigado, fenômeno que o atual Código 
Civil Brasileiro, na esteira do BGB, chama de pretensão”71. 
 

 
4.2.2 Adoção da classificação binária dos direitos 
 
 
A segunda crítica diz respeito à opção pela classificação binária dos direitos (de 

um lado, os direitos a uma prestação, também chamados direitos colaborativos e, 

de outro, os direitos potestativos, também chamados direitos formativos). É 

verdade que os direitos podem ser classificados segundo incontáveis critérios, até 

porque infindáveis são as possibilidades de identificação de fenômenos jurídicos. 

Em seu excepcional Tempo e Direito-prescrição e decadência, José 

Fernando Simão aponta outros critérios de distinção dos direitos, embora 

possamos notar que, na maioria deles, é possível a redução a uma classificação 

binária: de um lado um predicado de fazer realizar um imperativo jurídico e de 

outro um direito colaborativo, por demandar a participação de outro sujeito. 

Simão aponta que Segundo Vicente Ráo, com base nas lições de 

Zitelmann, os direitos de dividem em categoria várias, conforme consistam em 

direitos de deve (Sollrecht ou direitos de obrigação) ou em direitos de poder, que, 

por sua vez, se subdividem segundo se entende o poder no sentido de permissão 

                                                
71 TEODORO JÚNIOR, Humberto.  Distinção Científica entre prescrição e decadência. Um tributo à obra 

de Agnelo Amorim Filho. Revista dos Tribunais-vol 386, junho de 2005, pág 62. 

 



55 

 

(Darfrecht, ou direito em sentido absoluto) ou no sentido de simples possibilidade 

(Kannrecht, ou direito potestativo72). 

E prossegue o eminente civilista paulista, afirmando que Com base em 

Goldschmidt, Vicente Ráo completa os ensinamentos sobre o tema. Partindo do 

predicado dos direitos (fundamentum divisionis), este se classificam em: a)direitos 

“potestativos” ou “constitutivos” (Gestaltungrechte); e b) diretos “imperativos” 

(Herrschaftsrechte), que se subdividem em “pretensões” e “poderes”73. 

O próprio Pontes de Miranda apresentava o que chamava de DIREITOS 

FORMATIVOS, como espécie de direitos potestativos, classificando-os em: 1) 

direitos formativos geradores; 2) direitos formativos constitutivos; e 3) direitos 

formativos extintivos74. 

Todavia, por mais detalhamento que se possa imaginar, ao sistematizar 

os direitos, a classificação binária, tal como formulada por Giuseppe Chiovenda, é 

rigorosamente científica. Mesmo havendo outros critérios, essa divisão em dois 

grandes ramos é suficiente para abranger a totalidade dos direitos reconhecidos e 

para servir de fundamento ao “critério científico” para distinguir a prescrição da 

decadência. 

 

4.2.3 A adoção da classificação ternária das ações 

 

Também não prospera a terceira das oposições. Ao contrário do que 

afirmam alguns, Agnelo Amorim Filho não desconheceu a classificação quinária 

das ações, defendida, entre nós, por Pontes de Miranda. Pelo contrário, a ela faz 

expressa menção. 

No “critério científico”, Agnelo diz expressamente que Daquelas três já 

referidas, como, por exemplo, as ações executórias, as ações determinativas, as 

ações mandamentais etc. Todavia, EDUARDO COUTURE acentua, com muita 

propriedade, que a classificação tricotômica abarca todas essas ações, as quais, 

                                                
72 SIMÃO, José Fernando. Tempo e Direito Civil-prescrição e decadência. Tese apresentada à Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo como requisito à Livre-docência em Direito Civil: São Paulo, 2011, 

pág 237. 

 
73 Op. cit., pág 238. 
74 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, Tomo V,. Campinas: 

Bookseller, 2000,  págs. 280/282. 
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de resto, nem sequer chegam a formar categorias particulares (citação feita por 

NELSON CARNEIRO na “Revista Forense”, v. 136/51). 

Ele fez uma opção pela classificação trinária (condenatórias, constitutivas 

e declaratórias), por entender que é suficiente para abarcar a totalidade das 

ações. 

Assim, quando o seu “critério científico” afirma que somente as ações 

condenatórias (ou seja, a pretensão nelas veiculadas) estão sujeitas à prescrição 

não significa que as ações mandamentais e executórias não seriam suscetíveis 

de prescrição. Pelo contrário, ele as inclui dentre as condenatórias (quando 

veiculam pretensão daquela natureza), estando, portanto, sujeitas aos prazos 

prescricionais. 

A propósito, o art. 475,L, em seu inciso VI, reconhece expressamente que 

a impugnação, na fase de cumprimento da sentença, pode versar sobre 

prescrição, desde que superveniente à sentença. Doutrina e jurisprudência são 

unânimes em reconhecer a prescrição intercorrente (na fase de execução) e a 

prescrição da pretensão executória. A Súmula 150 da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal já se referia à prescrição da execução. 

Assim, ao contrário do que sustentam alguns, a pretensão executória 

(pretensão de satisfazer um título líquido, certo e exigível), encontra-se 

contemplada na teoria de Agnelo Amorim Filho. No mesmo sentido, por óbvio, as 

pretensões condenatórias veiculadas por meio das ações monitórias75. 

 

4.2.4 A prescrição atuando em face do direito material de ação 

 

No que tange à quarta linha de argumentação, somente quem leu apenas 

superficialmente o Critério Científico para Distinguir a Prescrição da Decadência e 

para identificar as Ações Imprescritíveis poderia fazer afirmação mais apartada do 

conteúdo da obra. 

Agnelo Amorim Filho, em momento algum, afirma que tanto ações quanto 

direitos estão sujeitos à prescrição. Tampouco afirma que é a ação (processual) 

que é extinta pela prescrição. Diz, pelo contrário, que os direitos são fulminados 

                                                
75 Arts. 1.102-A a 1.102-C do CPC, introduzidos em nosso ordenamento jurídico pela Lei 9.079/95. 
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pela decadência (e somente por via oblíquia é extinta a ação, em sentido material, 

que o assegura). 

Fica bem claro em seu texto que é a pretensão (que toma como sinônimo 

de ação em sentido material, e não meramente processual) que é objeto da 

prescrição. 

Sobre a pretensão discorre longamente o Critério Científico para 

Distinguir a Prescrição da Decadência e para identificar as Ações Imprescritíveis: 

 

Convém acentuar quando se diz que o termo inicial prescricional é 
o nascimento da ação, utiliza-se aí a palavra “ação” no sentido de 
“pretensão”, isso é, no mesmo sentido em que ela é usada nas 
expressões “ação real” e “ação pessoal”, pois, a rigor, a prescrição 
não começa com a ação e sim com a pretensão; está diretamente 
ligada a essa, e só indiretamente àquela. A pretensão, como se 
sabe, é um conceito relativamente antigo, concebido no século 
passado como decorrência necessária do princípio da autonomia 
do direito de ação, m as ainda pouco utilizado pela maioria dos 
autores nacionais.  Com ele se designa um dos sentidos da actio 
romana: o poder de exigir de outrem, extra judicialmente, uma 
pretação; é “a exigibilidade ou a própria exigência de uma 
prestação, positiva ou negativa” (Hélio Tornaghi – “processo 
penal”, 2º. Vol., pg. 140, da 1ª. Ed.); é a ação no sentido material, 
contraposta à ação no sentido judicial (Orlando Gomes – 
“Introdução ao direito civil”, pg. 397). Ou, conforme acentuou 
Windscheid, que foi o fixador dos contornos da pretensão: “é a 
actio do direito romano e do direito comum desprovida de todo 
aparato processual (apud Lehman – “Tratado de derecho civil”, 
vol. 1º., pg 138). Note-se ainda, para melhor ressaltar a diferença, 
que a pretensão é um poder dirigido contra o sujeito passivo da 
relação de direito substancial, ao passo que a ação processual é 
poder dirigido contra o Estado, para que esse satisfaça a 
prestação jurisdicional a que está obrigado. A rigor, só quando a 
pretensão não é satisfeita pelo sujeito passivo, ou seja, só quando 
o sujeito passivo não atende a exigência do titular do direito, é que 
surge, como conseqüência, a ação, isto é, o poder de provocar a 
atividade jurisdicional do Estado. Em resumo: violado o direito 
(pessoal ou real), nasce a pretensão (ação material) contra o 
sujeito passivo; recusando-se  o sujeito passivo a atender a 
pretensão, nasce a ação processual, com a qual se provoca a 
intervenção do Estado. E também há casos em que a pretensão 
nasce antes da violação do direito”. 

(...) 

“As digressões feitas acima impõem a conclusão de que, sob o 
ponto de vista doutrinário, não é rigorosamente correto afirmar 
que o prazo prescricional começa a fluir a partir do nascimento da 
ação processual oriunda da lesão do direito (ou – para usar a 
terminologia da doutrina mais atualizada – a partir da reunião das 
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condições para o exercício da ação), pois além de não se originar 
a ação, diretamente, da violação do direito, ainda há casos em 
que aquele prazo necessariamente deve começar a correr antes 
da lesão do direito e, consequentemente, antes que o titular 
possa, a rigor, propor a ação (processual). Serve para ilustrar a 
assertiva o exemplo anteriormente citado, da dívida quérable (art. 
950 do Código Civil) sujeita a prazo, em que o credor, na data do 
vencimento, não foi receber o pagamento no domicílio do devedor, 
nem esse manifestou recusa em efetuar o pagamento, não tendo 
havido, assim, violação do direito no primeiro, nem, 
consequentemente, nascimento da ação. Se se entender que, no 
caso, o prazo prescricional deve começar a fluir com o nascimento 
da ação decorrente da violação do direito, chegar-se-á à 
conclusão – evidentemente absurda – de que tal prazo jamais terá 
início, ou, então, que seu início ficará dependendo exclusivamente 
da vontade do credor: somente quando ele procurar o devedor, 
para receber o pagamento, e houver recusar da parte desse 
(caracterizando-se, assim, a violação do direito), é que começará 
a fluir dito prazo”. 

(...) 

Foi, talvez, para atender a tais situações, que o Código Civil 
alemão introduziu em seu texto, exatamente na secção que trata 
da prescrição, o conceito de pretensão (anspruch), que é 
extremamente útil na prática: “ O poder de exigir de outrem uma 
prestação” (§ 194). E acrescentou, no § 198: “A prescrição 
começa com o nascimento da pretensão”. Acentue-se que quando 
o mencionado Código, em seu §194, fala em “poder de exigir”, 
está subentendido que é o poder de exigir extra-judicialmente 
(tendo em vista a possibilidade de realização expontanea do 
direito por parte do sujeito passivo), e não o poder de exigir por via 
judicial. Esse último constitui a ação propriamente dita (ou ação 
judicial), e corresponde ao outro sentido que os romanos davam à 
actio. 

Pelo exposto, se verifica que a redação do art. 177 do Código Civil 
brasileiro é duplamente defeituosa: utiliza a palavra “ação” no 
lugar de “pretensão” (pois, rigorosamente, não pode haver ação 
real ou pessoal, e sim pretensão de uma ou outra espécie), e 
estabelece, como regra geral para fixação do termo inicial dos 
prazos prescricionais, a data em que as ações “poderiam ter sido 
propostas”, ao invés de fazer coincidir tal termo com o nascimento 
da pretensão, a exemplo do Código Civil alemão. Tais defeitos 
ainda são vestígios da teoria civilística da ação. 

Desde que o início do prazo prescricional é determinado pelo 
nascimento da pretensão, segue-se daí, como conclusão lógica e 
inevitável, que a primeira coisa atingida pela prescrição é a 
pretensão, e não a ação”. 

(...) 
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Compreende-se facilmente o motivo da escolha da pretensão 
como termo inicial do prazo de prescrição. É que o estado de 
intranqüilidade social que o instituto da prescrição procura limitar 
no tempo, não resulta somente da possibilidade de propositura da 
ação, mas também de um fato que sempre lhe é anterior, que 
pode até ocorrer sem que haja nascido a ação: a possibilidade de 
exercício da pretensão. Pouco, ou nada, adiantaria paralisar a 
ação, com o objetivo de alcançar aquela paz social, se a 
pretensão permanecesse com toda sua eficácia”. 

Esse foi o entendimento adotado pelo Código Civil de 2002, 
conforme menciona o Ministro Moreira Alves: “O Projeto considera 
como pretensão o que Savigny denominava ação em sentido 
substancial ou material,em contraposição à ação em sentido 
formal ou processual76. 

 

 

4.2.5 A possibilidade do legislador editar normas divergentes sobre o tema não 

retira da doutrina a função de fixar a natureza dos institutos jurídicos 

 

A quinta linha de oposição parte do princípio de que prescrição de 

decadência seriam conceitos jurídico-positivos, de modo que nada impede que o 

legislador trate como decadência o que ontem era tratado como prescrição (e 

vice-versa); não havendo também qualquer óbice a que o legislador estipule 

prazo prescricional para ação declaratória, ou prazo decadencial para ação 

condenatória e, prazo prescricional para ação constitutiva77. 

É verdade que o legislador pode estabelecer, com certa arbitrariedade, a 

troca dos efeitos extintivos de cada um dos institutos, como acima aventado78. 

Contudo, a tarefa da doutrina é justamente orientar o legislador para que o 

ordenamento jurídico não seja erigido de modo contrário à lógica e às conclusões 

da ciência jurídica. 

Exemplo disso é o próprio Código Civil de 2002, além do Código de 

Defesa do Consumidor, que andaram bem ao seguir as orientações doutrinárias 

sobre prescrição e decadência. 

                                                
76 ALVES, José Carlos Moreira. A parte geral do projeto de Código Civil Brasileiro, com análise do texto 

aprovado pela Câmara dos Deputados. São Paulo: Saraiva, 1986, pág 151, rodapé. 
77 Conforme argumenta o eminente processualista paraibano Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Jr, op. cit., pág 

228. 
78 Exemplo geralmente apontado pela doutrina é o da imprescritibilidade das ações de reposição ao erário, 

prevista no art. 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. O Código Tributário Nacional também estabelece 

que tanto a prescrição quanto a decadência extinguem o próprio crédito tributário. 
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E, mesmo quando o legislador insiste em equívocos, cabe à doutrina 

exatamente apontar a atecnia da norma jurídica, pois é princípio óbvio o de que a 

lei não deve inverter a natureza das coisas79. 

 

4.2.6 A consagração do “critério científico” com o Código Civil de 2002 

 

O sexto argumento, de que a teoria de Agnelo Amorim Filho seria uma 

impossibilidade jurídica, em face da nova legislação, é absurdamente 

incongruente. 

O que ocorreu foi justamente o oposto: o Código Civil de 2002, voz geral, 

seguiu justamente a teoria agneliana, assim como já ocorrera antes com o Código 

de Defesa do Consumidor. 

 

O art. 189 do diploma civil dispõe: “Violado o direito, nasce para o 

titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que 

aludem os arts. 205 e 206”. 

Ora, a opção do legislador está plenamente adequada às advertências de 

Agnelo Amorim Filho no sentido que o que prescreve é a pretensão (e não a ação 

processual ou, tampouco, o próprio direito).  

A doutrina nacional apregoa que o Código Civil de 2002 consagrou, de 

modo iniludível, a doutrina de Agnelo Amorim Filho80. 

Em obra específica sobre a prescrição e a decadência, Vilson Rodrigues 

Alves assevera: 

 
"Já, aí, uma primeira diretriz: no regime jurídico do Código Civil de 
2002, as pretensões que se submetem aos prazos prescricionais 
são apenas as pretensões condenatórias. 
 

                                                
79     Comentado o equívoco cometido pelo Código Civil de 1916, ao misturar os prazos prescricionais de de 

caducidade, Humberto Teodoro Júnior pondera que “Como a lei não pode contrariar a natureza das coisas, 

doutrina e jurisprudência tiveram de assumir a tarefa de joeirar entre os prazos ditos prescricionais no texto 

da lei os que realmente se referiam a prescrição e os que, embora assim rotulados, representavam, na 

verdade, casos de decadência” (TEODORO JÚNIOR, Humberto.  Distinção Científica entre prescrição e 

decadência. Um tributo à obra de Agnelo Amorim Filho. Revista dos Tribunais-vol 386, junho de 2005, pág 

55). 
80 Embora parte da doutrina critique a redação em si do art. 189 do Código Civil, sob o fundamento de que 

não é da violação do direito que nasce a pretensão. Esta surgiria a partir de quando o direito pudesse ser 

exigido. 
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E ainda na Parte Geral, o Código Civil contém outras regras 
jurídicas a respeito dos prazos, sem se referirem elas a 
pretensões condenatórias. 
 
É o que se observa nos arts. 45, parágrafo único, 48, parágrafo 
único, 68, 119, parágrafo único, 178, I, II, e III, e 179. Elemento 
comum a todas essas hipóteses é o serem todas elas de 
pretensões constitutivas. E todas elas, sem exceção, submetidas 
a prazos preclusivos, ou de caducidade. 
 
Já, aí, uma segunda diretriz: no regime jurídico do Código Civil de 
2002, as pretensões que se submetem aos prazos preclusivos são 
apenas as pretensões constitutivas, como por exemplo as 
dedutivas em ação paulina. 
 
Por outro lado, na sistemática do Código Civil de 2002, não se 
prevêem prazos de prescrição e de preclusão, ou de caducidade, 
para pretensões declarativas, tais, e.g., as pretensões de 
consignação em pagamento de que se trata nos arts. 334-345 do 
Código Civil. 
 
Já, aí uma terceira diretriz: no regime jurídico do Código Civil de 
2002, as pretensões declarativas não se submetem aos prazos 
preclusivos nem aos prazos prescricionais.  
 
‘’Consagrou-se, nessa sistemática jurídica dos prazos preclusivos, 
ou de caducidade, e dos prazos prescricionais, critério distintivo 
revelado pela doutrina brasileira, traçado a partir da classificação 
das ações de direito material"81. 

 

 

Na sua tese de livre-docência, já referida, José Fernando Simão, apesar 

de fazer ressalva quanto à propriedade do emprego da expressão “extinção da 

pretensão”, ao definir-se a prescrição, ao final, apresenta conclusões que não 

divergem da teoria de Agnelo Amorim Filho: “Uma última questão deve ser 

abordada antes de se definir prescrição. Efetivamente, a prescrição extingue a 

pretensão, como determina o art. 189 do Código Civil, ou apenas a torna 

ineficaz?”  

A questão é pertinente porque o próprio Código Civil admite a renúncia à 

prescrição consumada (art. 191). 

 

Em podendo o devedor renunciar à prescrição, é incorreto afirmar 
que esta extinguiu a pretensão. São concludentes as palavras de 

                                                
81ALVES, Vilson Rodrigues.  Da Prescrição e da decadência no Novo Código Civil, Campinas: Bookseller, 

2003, pág 94/95. 
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Pontes de Miranda: a prescrição atinge a pretensão, cobrindo a 
eficácia desta. Há encobrimento da pretensão, o que se verifica 
efetivamente no plano da eficácia, e não da existência. 
 
Em suma, prescrição é um fenômeno que torna ineficaz a 
pretensão, ou seja, a possibilidade de o credor exigir do devedor o 
cumprimento de uma prestação de dar, fazer e não fazer. A 
pretensão, em juízo, é exigível por uma ação condenatória. 
 
A decadência é o fenômeno extintivo de direitos potestativos aos 
quais se fixou um prazo para seu exercício. Tais direitos se 
exercem em juízo, por meio de ações constitutivas ou 
desconstitutivas, que podem criar (ação renovatória da locação do 
imóvel urbano), modificar (ação estimatória ou quanti minoris) ou 

extinguir (ação para reconhecimento de dolo como vício do 
consentimento) uma relação jurídica”82. 
 

 

Humberto Teodoro Júnior, em seu Distinção Científica entre prescrição e 

decadência. Um tributo à obra de Agnelo Amorim Filho83, preleciona: 

 

Feitas essas ressalvas, o critério de correlação entre as ações de 
direito material e as de direito processual é correto e útil, tendo a 
grande virtude de ligar o problema da prescrição à existência da 
pretensão, como no direito alemão e no novo direito brasileiro; e 
de permitir por meio da noção de direito potestativo, visão mais 

clara do problema da decadência. 
 
É nesse rumo que- desde o famoso estudo de AGNELO AMORIM 
FILHO- já se encaminhava a doutrina brasileira, mesmo antes do 
atual Código Civil, que veio, sem dúvida, prestigiar e consolidar o 
entendimento exposto”84. 
 
 

No mesmo sentido a opinião de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, no festejado Código Civil Anotado, ao comentar o artigo 189 do 

Código Civil de 2002: 

 

2. Prescrição e decadência. Distinção: A exemplo do que já 

ocorre no CDC 26 e 27, o novo Código Civil adota o critério 
científico para distinguir prescrição de decadência proposto por 

                                                
82 Op. cit., págs 252/253. 
83 TEODORO JÚNIOR, Humberto.  Distinção Científica entre prescrição e decadência. Um tributo à obra 

de Agnelo Amorim Filho. Revista dos Tribunais-vol 386, junho de 2005, pág 

 
84 TEODORO JÚNIOR, Humberto.  Distinção Científica entre prescrição e decadência. Um tributo à obra 

de Agnelo Amorim Filho. Revista dos Tribunais-vol 386, junho de 2005, pág 66. 
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Agnelo Amorim Filho (RT 300/7 e RT 744/723). A fórmula 
oferecida por Câmara Leal, segunda a qual a decadência 
extinguiria o direito, enquanto a prescrição extinguiria a ação, não 
é suficiente para explicar a complexidade do fenômeno. O melhor 
critério é o de Agnelo Amorim Filho, que foi adotado pelo CDC e 
pelo CC”85. 

 

Gustavo Tepedino, Heloísa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de 

Moraes, no Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República, 

acerca do debate sobre a distinção entre os dois institutos, traçam como uma 

primeira corrente a posição de Câmara Leal, segundo a origem do direito e a 

origem da ação e, como uma segunda corrente, a do critério científico de Agnelo 

Amorim Filho. Após dissertarem sobre os dois pontos de vista, concluem no 

sentido de que o entedimento atual procura extremar as duas categorias com 

base nas situações jurídicas de que se originam. Entretanto, a meu ver, esse 

entendimento atual defendido pelos eminentes doutrinadores cariocas não 

discrepa do critério agneliano. 

 

A prescrição origina-se do direito subjetivo, já que só o direito 
subjetivo é dotado de pretensão, consistente na exigibilidade do 

dever jurídico a ele correspondente. A pretensão prescritível 
decorre da violação do direito. Se somente ao direito subjetivo 
corresponde um dever jurídico exigível, somente este pode ser 
violado; e somente este é dotado de pretensão, objeto do prazo 
prescricional (San Tiago Dantas, Programa, PP. 333 e SS.). Já a 

decadência decorre de direitos potestativos, isto é, situações 
jurídicas diversas do direito subjetivo, nas quais, ao contrário 
deste, não há dever jurídico contraposto ao interesse do seu 
titular. A ordem jurídica assegura ao titular de um direito 
potestativo o poder de interferir na esfera jurídica alheia sem que 
o titular do centro de interesse atingido possa se opor (imagine-se 
o direito do condômino de exigir a divisão da propriedade comum; 
ou o direito do contratante de denunciar um contrato por prazo 
indeterminado). O exercício do direito potestativo não depende, 
portanto, ao contrário do direito subjetivo, do comportamento de 
um devedor. Disso resulta que o direito potestativo não pode ser 
violado e, em conseqüência, não se sujeita a prazo prescricional. 
O que o ordenamento jurídico procura fazer é delimitar, em 
algumas hipóteses de direito potestativo, um prazo para o seu 
exercício, o que se dá através dos prazos decadenciais”86. 

 

                                                
85 NERY JÚNIOR, Nelson. Código Civil anotado e legislação extravagante. Nelson Nery Júnior, Rosa Maria 

de Andrade Nery- 2 ed. Ver. E ampl- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. 
86 TEPEDINO, Gustavo. BARBOZA, Heloísa Helena. MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil 

interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, pág 353/354. 
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Na opinião de Suzana Catta Preta Federighi, ao cuidar da distinção entre 

os dois institutos, “uma das melhores obras a respeito foi escrita por Agnelo 

Amorim Filho”, deixando expresso que o Código Civil de 2002, “ao dispor sobre 

a matéria, inseriu já no artigo 189 a incidência do termo a quo do instituto da 

prescrição para a pretensão nascida do direito violado, na trilha criada por 

Amorim”87. 

Em artigo publicado em março de 2004, o professor gaúcho Charles 

Andrade Froehlich assevera: 

 

“Da análise sistemática do CC/02, pode-se deduzir que o ‘critério 
científico’ foi amplamente utilizado. Observe-se o seguinte: 
 
a) Os prazos prescricionais (art. 206) atingem as pretensões, as 
quais são veiculadas, em sua grande maioria, mediante ação 
predominantemente condenatória. A título de exemplo, deve-se 
examinar o art. 206, §§ 1º, 2º, 3º e respectivos incisos e art. 206, § 
5º. 
 
b) Os prazos decadenciais (agora dispersos pelo Código em cada 
situação específica) referem-se/atingem direitos formativos, 
direitos potestativos ou de sujeição, os quais são veiculados, na 
sua grande maioria, mediante ação preponderantemente 
constitutiva (positiva ou negativa). A título de exemplo, deve-se 
examinar os arts. 119 e parágrafo único, art. 178 e incisos I,II e III, 
art. 445 e § 1º, 1555 e § 1º, 1560,I, 1560§ 2º. 
 
Como confirmação a aceitação legislativa do critério científico 
pode-se mencionar, ainda, o Código de Proteção e Defesa do 
Consumidor (L. 8078/90)- grande responsável, depois da CF/88, 
pelas inovações do direito civil- o qual também trata 
sistematicamente da prescrição e da decadência nos arts. 26 e 
27. Nesse Código, vale a relação prescrição=pretensão=ação 
condenatória e decadência=direitos formativos/potestativos=ação 
constitutiva”88. 
 

 

Para finalizar este tópico, afastando qualquer dúvida sobre a 

compatibilidade absoluta entre o art. 189 do Código Civil e o critério científico, 

nada melhor do que a lição do próprio Moreira Alves, responsável pela redação 

                                                
87  FEDERIGHI, Suzana Catta Preta. A prescrição e a decadência no Código de Defesa do Consumidor. In: 

Prescrição no novo Código Civil-Uma análise interdisciplinar. CIANCI, Mirna (org). São Paulo: Saraiva, 

2005, pág 422/423. 
88 FROEHLICH, Charles Andrade. Prescrição e Decadência no Novo Código Civil (2002). Um novo olhar 

sobre o critério científico de distinção a partir da classificação quinária das ações, disponível em 

http://jus.com.br/artigos/4895/prescrição-e-decadencia-no-novo-codigo-civil-2002. 
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da Parte Geral do anteprojeto que resultou no texto atualmente em vigor, ao 

referir-se aos comentários da Comissão Revisora: 

 

Desde que o Projeto- para evitar a discussão sobre se ação 
prescreve, ou não- adotou o vocábulo ‘pretensão’, para indicar 
que não se trata do direito subjetivo público abstrato de ação, era 
preciso dizer o que entendia por pretensão. Daí o artigo 18789, que 

tem a virtude de indicar que a prescrição se inicia no momento em 
que há violação do direito. Em se tratando dos denominados 
direitos potestativos, como são eles invioláveis, não há que falar 
em prescrição, mas, sim, em decadência. Para aperfeiçoar-se o 
texto do artigo 187, pode-se retirar o adjetivo ‘subjetivo’, pois, se 
alude à violação de direito, não é preciso dizer que se trata de 
direito subjetivo, porque só o direito subjetivo pode ser violado, já 
que o direito potestativo é insuscetível de violação, e, portanto, de 
pretensão”. 
(...) 
A expressão ‘ação’ usada pelo Código Civil é atacada pelos 
processualistas que salientam que a ação, sendo direito subjetivo 
público abstrato, independe do direito material, e não prescreve. 
Acentuam que o que prescreve é o direito. Outros aludem à ação 
em sentido material. Para evitar a discussão, e para atender à 
circunstância de que a prescrição é instituto de direito material, 
usou-se, no Projeto, do termo ‘pretensão’, que diz respeito a figura 
jurídica do campo do direito material, e se conceituou o que, no 
Projeto, se entende por essa expressão (art. 187). Procurou-se 
sanar, assim, uma falha de ordem técnica do Código Civil”90. 

Faltou fechar este parágrafo.  

                                                
89 Artigo 189 do texto final, que consta do Código Civil de 2002. 
90 ALVES, José Carlos. A parte geral do projeto de Código Civil Brasileiro, com análise do texto aprovado 

pela Câmara dos Deputados. São Paulo: Saraiva, 1986, pág 151/152. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Agnelo Amorim Filho, possivelmente em face do falecimento prematuro, e 

talvez devido ao próprio temperamento introvertido, é pouco conhecido, inclusive 

em seu estado natal. 

A sua personalidade e a sua obra, contudo, sempre me cativou, com 

certeza influenciado por minha condição de ex-aluno e professor da Faculdade de 

Direito da UFPB, justamente na cadeira de direito civil, e por ter exercido durante 

anos o cargo de Juiz Federal e a direção do Foro da Seção Judiciária da Paraíba. 

O seu “critério científico para distinguir a prescrição da decadência e para 

identificar as ações imprescritíveis”, logo que lançado, por uma das mais 

conceituadas revistas jurídicas do país, logo tornou-se conhecido em todo o país. 

A doutrina nacional, desde a década de 60 do século passado, já 

mencionava a obra de Agnelo Amorim Filho, indicando-a como o critério mais 

seguro para distinguir a prescrição da decadência. 

Dentre os clássicos, Sílvio Rodrigues traz uma fascinante síntese da 

teoria agneliana91. 

No que tange aos doutrinadores dos dias atuais, além daqueles já 

mencionados no capítulo anterior, praticamente todos os manuais de direito civil 

adotados nos cursos de direito do país mencionam a obra de Agnelo Amorim 

Filho. 

Sílvio de Salvo Venosa refere-se ao critério científico como magnífico e 

interessante estudo do saudoso magistrado Agnelo Amorim Filho, resumindo-lhe 

os pontos mais importantes da sua teoria distintiva92. 

Para Carlos Roberto Gonçalves, O critério mais aceito na doutrina é o 

apresentado por AGNELO AMORIM FILHO, denominado “critério científico”, 

baseado na classificação dos direitos subjetivos e nos tipos de ações 

                                                
91 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil- parte geral. São Paulo: Saraiva, 2002, nota de rodapé com a 

exposição da teoria de Agnelo Amorim Filho consta da pág 330/331. 
92 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil:parte geral. São Paulo: Atlas, 2007, pág 531. 
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correspondentes, passando, em seguida, a explanar em que consiste a teoria do 

doutrinador paraibano93. 

Na opinião de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, o melhor 

critério doutrinário é ainda o proposto por AGNELO AMORIM FILHO, no 

memorável estudo analítico já citado, calcado na classificação dos direitos 

subjetivos e nos tipos de ações correspondentes, passando a discorrer sobre o 

critério científico nas quatro páginas seguintes do volume de sua obra dedicada à 

parte geral do Código Civil94. 

Maria Helena Diniz dedica o item 7 do seu elenco de distinções entre 

prescrição e decadência a um resumo das principais conclusões de Agnelo 

Amorim Filho95. 

Por sua vez, a jurisprudência dos tribunais brasileiros tem se utilizado das 

lições de Agnelo Amorim Filho em incontáveis precedentes. 

O Código Civil de 2002 está em perfeita consonância com a teoria 

agneliana. É verdade que novas leituras são sempre necessárias, de modo a 

tornar a obra do autor paraibano cada vez mais próxima das novas realidades 

legislativas e da doutrina, sempre em evolução. 

O reestudo da teoria é necessário para que o legado de Agnelo 

permaneça sempre atual. Um bom exemplo disso nos é oferecido por Charles 

Andrade Froehlich, em seu Prescrição e Decadência no Novo Código Civil (2002). 

Um novo olhar sobre o critério científico de distinção a partir da classificação 

quinária das ações. O autor apresenta as mesmas conclusões de Agnelo Amorim 

Filho, mas sob uma roupagem mais moderna: 

 

O efeito extintivo chamado prescrição atinge os direitos 
armados de pretensão (os direitos subjetivos a uma pretensão), 
a qual, em regra, é veiculada através de uma ação 
preponderantemente condenatória. O efeito extintivo chamado 
decadência atinge os direitos sem pretensão (direitos 
formativos/potestativos), os quais são veiculados, em regra, 

                                                
93 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume 1: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2012, 

pág. 518. A observação que faz o eminente civilista e desembargador paulista, no sentido de que predomina o 

entendimento, na moderna doutrina, de que a prescrição extingue a pretensão, no entanto, está em perfeita 

conformação com a trabalho de Agnelo Amorim Filho. 
94 GAGLIANO, Pablo Stolze. FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil:parte geral:volume 1. 

São Paulo: Saraiva, 2002, p. 484 a 488. 
95 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 458/459. 
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mediante ação preponderantemente constitutiva (positiva ou 
negativa)”96. 

 

Isso não significa que a teoria o figurino original esteja desatualizada. De 

modo algum. Como já sustentei anteriormente, o critério científico, desde 

sempre, afirma que a prescrição atua sobre a pretensão. Embora na 

conclusão final (mais divulgada), Agnelo Amorim Filho afirme que a prescrição 

fulmina a ação condenatória, antes ele esclarece que a referência que faz é à 

ação em sentido material, e não ao direito processual de ação. 

 

 

Concluir................................... 

 

  

                                                
96 FROEHLICH, Charles Andrade. Prescrição e Decadência no Novo Código Civil (2002). Um novo olhar 

sobre o critério científico de distinção a partir da classificação quinária das ações, disponível em 

http://jus.com.br/artigos/4895/prescrição-e-decadencia-no-novo-codigo-civil-2002. 
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