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APRESENTAÇÃO

O Grupo de Estudos em Jurisdição, Constituição e Processo 
(GEJCP) tem a honra de apresentar os Anais da I JORNADA DE DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL. Evento este realizado nos dias 28 e 29 de novembro 
de 2019, no Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS), vinculado 
à Universidade Federal Fluminense (UFF).

Durante esses dias se reuniram diversos docentes e discentes vin-
culados a inúmeros Cursos de Graduação em Direito do Estado do Rio 
de Janeiro para debater  temas ligados ao Direito Processual Civil, com 
a interdisciplinaridade sempre fomentada, num espaço de profundo 
diálogo entre a Academia e os operadores jurídicos nos seus diversos 
campos de atuação.

A presente publicação contém os Resumos Expandidos apresen-
tados durante a I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL, ao longo de 
seus dois dias. Participaram diretamente submetendo trabalhos 76 
(setenta e seis) inscritos, proporcionando 35 (trinta e cinco) trabalhos 
apresentados. Deste universo, tivemos participantes oriundos das 
seguintes cidades do Estado do Rio de Janeiro: Barra do Piraí, Barra 
Mansa, Itaperuna, Miguel Pereira, Niterói, Resende, Rio de Janeiro, 
São Gonçalo, Valença e Volta Redonda. Participaram, também, dis-
centes oriundos de instituições públicas e privadas, além de diversos 
professores e operadores das carreiras jurídicas.

No primeiro dia, 28 de novembro de 2019, na parte da manhã, foi 
realizada a abertura do evento com a realização da Mesa-Redonda: 
“Desafios do Direito Processual Civil”, dela participando os seguintes 
professores, que também contribuíram no decorrer do evento parti-
cipando dos Grupos de Trabalho: Prof. Dr. Getúlio Nascimento Braga 
Júnior - Universidade Estácio de Sá (Rio de Janeiro/RJ) e IBMEC (Rio de 
Janeiro/RJ); Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva - Universidade 
Estácio de Sá (Rio de Janeiro/RJ) e Universidade Candido Mendes (Rio 



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          8

de Janeiro/RJ); Prof. Dr. Marcelo Machado Costa Lima - Universidade 
Estácio de Sá (Rio de Janeiro/RJ) e IBMEC (Rio de Janeiro/RJ); Prof. 
Dr. Matheus Vidal Gomes Monteiro (UFF – Volta Redonda/RJ); Prof. Dr. 
Quintino Lopes Castro Tavares (UFF – Volta Redonda/RJ) e  Prof. Esp. 
Felipe Pires Lopes de Barros (UFF – Volta Redonda/RJ).

Ainda no dia 28 de novembro de 2019, no período vespertino e 
durante a parte da manhã do dia 29 de novembro de 2019, as ativida-
des continuaram com a realização de 08 (oito) Grupos de Trabalhos, 
distribuídos conforme as seguintes temáticas: (01) Acesso à Justiça e 
Efetividade do Processo no Estado Constitucional, (02) Normas Fun-
damentais do Processo Civil e Processo Judicial Eletrônico, (03) Direito 
Processual Civil Empresarial, (04) Soluções Coletivas de Conflitos, (05) 
Tutela Satisfativa e Direito, Processo e Tecnologia, (06) Processos nos 
Tribunais e Meios de Impugnação das Decisões Judiciais, (07) Meios 
Adequados de Solução de Conflitos, (08) Ética e Direito Processual Civil. 

Durante a noite do dia 28 de novembro de 2019 foi realizado o 
lançamento da obra coletiva Estudos sobre Jurisdição, Constituição 
e Processo, volume 2, organizada pelo Prof. Dr. Matheus Vidal Gomes 
Monteiro, contendo a participação de ex-alunos do Curso de Direito da 
Universidade Federal Fluminense, no Município de Volta Redonda – RJ.

Participaram apoiando a I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL o Grupo de Pesquisa: A Sociedade Civil, e o Estado de Direito: 
Mutações e Desenvolvimento (GRUPO IBMEC-RJ), liderado pelos Pro-
fessores Dr. Getúlio Nascimento Braga Júnior e Dr. Marcelo Machado 
Costa Lima (Aval.), e o Grupo de Pesquisa: Tendências do Direito Pro-
cessual Civil: jurisprudência e precedentes (UNESA-RJ), liderado pela 
Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva. E, também, além de mem-
bros do GEJCP, participaram diretamente da organização do evento as 
discentes Gabriela Rangel Bondezan e Letícia da Silva Diório.

Durante todo o evento foi realizada campanha para a doação de 
alimentos e itens de consumo a serem destinados ao Serviço de Obras 
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Sociais (SOS) do Município de Volta Redonda – RJ, especialmente seu 
projeto “Creche Hotelzinho Aconchego”, cuja atividade empenha-se 
na manutenção de um programa filantrópico que busca minorar os 
problemas que envolvem as pessoas hipossuficientes, especialmente: 
proporcionando a Creche para crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos 
em horário integral, possibilitando que os genitores possam executar 
serviços fora do lar; distribuindo cestas básicas para famílias hipos-
suficientes, devidamente cadastradas, inclusive, atualmente há uma 
parceria de cadastros com o Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS); distribuindo enxovais para recém-nascidos; distribuindo ves-
tuários e cobertores para pessoas hipossuficientes; distribuindo fral-
das geriátricas para pessoas hipossuficientes cadastradas; realizando 
palestras para gestantes; mantendo o Bazar Social que promove as 
vendas dos itens recebidos através das doações de terceiros a preço 
simbólico, com intuito de arrecadar receita para Creche e para o Alber-
gue; dentre outros.

A iniciativa demonstrou-se de impactante sucesso e comprome-
temo-nos a continua-la nas versões do evento que se seguirem.

Pretendemos, assim, neste ano de 2019, com a I JORNADA DE 
DIREITO PROCESSUAL, iniciarmos uma perene tradição para a pro-
moção do debate de qualidade e contínua reflexão de questões con-
temporâneas do universo jurídico.

Por fim, é de extrema importância registrarmos o apoio da Univer-
sidade Federal Fluminense, através de sua Pró-Reitoria de Extensão, 
por se tratar de evento apoiado pelo Programa de Bolsas de Extensão 
2019.
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PROGRAMAÇÃO DA I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Seguem abaixo, os dados da programação completa da I 
JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, contendo, também, a des-
crição das diversas temáticas dos Grupos de Trabalho, composição, 
dias de realização, etc.

RELAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO
N. TÍTULO COORDENADOR/AVALIADOR

1 Acesso à Justiça e Efetividade do 
Processo no Estado Constitucional

Prof. Dr. Getúlio Nascimento Braga Júnior 
(Coord./Aval.)

Prof. Dr. Marcelo Machado Costa Lima (Aval.)

2 Normas Fundamentais do Processo 
Civil e Processo Judicial Eletrônico

Profa. Dra. Mariana Devezas Rodrigues Murias 
de Menezes (Coord./Aval.)

Prof. Me. Mario Augusto Murias de Menezes 
Junior (Aval.)

3 Direito Processual Civil Empresarial
Prof. Dr. Edson Alvisi (Coord./Aval.)

Profa. Ma. Mylena Devezas Souza (Aval.)

4 Soluções Coletivas de Conflitos
Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva 
(Coord./Aval.)

Prof. Dr. Matheus Vidal Gomes Monteiro (Aval.)

5 Tutela Satisfativa e Direito, Processo 
e Tecnologia

Prof. Dr. Matheus Vidal Gomes Monteiro (Coord./
Aval.)

Prof. Dr. Getúlio Nascimento Braga Júnior (Aval.)

6 Processos nos Tribunais e meios de 
impugnação das decisões judiciais

Prof. Dr. Quintino Lopes Castro Tavares (Coord./
Aval.)

Prof. Esp. Felipe Pires Lopes de Barros (Aval.)

7 Meios Adequados de Solução de 
Conflitos

Profa. Dra. Renata Braga Klevenhusen (Coord./
Aval.)

Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva 
(Aval.)

8 Ética e Direito Processual Civil
Prof. Dr. Marcus Wagner de Seixas (Coord./Aval.)

Prof. Dr. Marcelo Machado Costa Lima (Aval.)
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AGENDA DOS GTS

GT. DIA HORÁRIO

1 28/11/2019 – quinta-feira 14 às 18h

2 28/11/2019 – quinta-feira 14 às 18h

3 28/11/2019 – quinta-feira 14 às 18h

4 28/11/2019 – quinta-feira 14 às 18h

5 29/11/2019 – sexta-feira 9 às 13h

6 29/11/2019 – sexta-feira 9 às 13h

7 29/11/2019 – sexta-feira 9 às 13h

8 29/11/2019 – sexta-feira 9 às 13h

*1 

(segunda parte)
29/11/2019 – sexta-feira 9 às 13h

TEMÁTICAS DOS GRUPOS DE TRABALHO

GT1: Acesso à Justiça e Efetividade do Processo no Estado 
Constitucional
Coordenador(a) e Avaliador(a): Prof. Dr. Getúlio Nascimento Braga 
Júnior
Avaliador(a): Prof. Dr. Marcelo Machado Costa Lima
Resumo: Num cenário de reforço à normatividade constitucional, 
sobressai o fortalecimento e ampliação da Jurisdição Constitucional 
como principal instrumento à concretização de direitos. E o exercício 
jurisdicional como um todo, potencializado por uma ‘nova’ perspectiva 
da jurisdição, então constitucionalizada, fomenta-nos ao debate acerca 
de temas envolvendo os ditos remédios constitucionais, bem como os 
instrumentos de desenvolvimento do controle de constitucionalidade 
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nas vias difusa e concentrada.  Sendo, também possível, uma abor-
dagem à luz do acesso à justiça sob essa perspectiva concretizadora. 
Promover o encontro sistêmico dessa dinâmica na tutela jurisdicional 
é uma responsabilidade jurídica que assoma ao dever conjunto da 
prestação e da supervisão dos atos em juízo concorrente à delicada 
exigência de equilíbrio com o ideário da justiça e os anseios por sua 
realização por força e nos termos de uma paradigmática filosófico-ju-
rídica que ainda permanece em discussão temática e prática, notada-
mente na ação dos tribunais.  Discussão que se opera na atualidade 
dos debates europeus e anglo-americanos interligada frequentemente 
à análise das decisões judiciais em presença, mais uma vez supervi-
sionada, também dos direitos fundamentais processuais, imprimindo 
transversalidade temática, técnica e jurídica a temas como teorias da 
justiça e da decisão. Para tanto, permanecem as proposições deriva-
das da hermenêutica jurídica em sua totalidade, da hermenêutica 
jurídica constitucional, em especial, das teorias discursivas, do agir 
comunicativo, a argumentação jurídica e o juízo de ponderação, as 
positivações e as discussões sobre a interpretação positiva das regras 
e dos princípios, as recepções, reformulações e contrariedades das 
teorias da justiça, em diretriz ou entremeada nas acolhidas e rejeições 
de pedidos e recursos, nas decisões, nas postulações da dialética pro-
cessual traçando, com recorrência, o paralelo entre o juízo de valor e 
o juízo da forma correta.

GT2: Normas Fundamentais do Processo Civil e Processo Judicial 
Eletrônico
Coordenador(a) e Avaliador(a): Profa. Dra. Mariana Devezas Rodrigues 
Murias de Menezes
Avaliador(a): Prof. Me. Mario Augusto Murias de Menezes Junior
Resumo: A partir das novas amplitudes de um Direito Processual 
Civil Contemporâneo, busca-se desenvolver o debate (tanto teórico 
quanto envolvendo aspectos práticos) acerca das intituladas ‘Normas 
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Fundamentais do Processo Civil’, positivadas infraconstitucionalmente, 
mas também, acerca de todo o panorama normativo processual prin-
cipiológico previsto em nossa Constituição Federal. Em complemento 
à essa contemporaneidade, tem-se também por objetivo o desen-
volvimento de temas ligados à informatização do processo judicial 
(Processo Eletrônico) nas diversas Justiças brasileiras.

GT3: Direito Processual Civil Empresarial
Coordenador(a) e Avaliador(a): Prof. Dr. Edson Alvisi
Avaliador (a): Profa. Ma. Mylena Devezas Souza
Resumo: Trata-se de desenvolver o estudo e o debate acerca de fenô-
menos envolvendo o Direito Empresarial em juízo, buscando-se inves-
tigar, bem como avaliar o desenvolvimento da participação do Poder 
Judiciário na área temática proposta. Assim, abordam-se temáticas 
tais como a análise de procedimentos gerais e específicos no âmbito 
do Direito Processual aplicado sobre a empresa, os impactos da inci-
dência de normais processuais aplicáveis às relações empresariais a 
partir do exercício jurisdicional.

GT4: Soluções Coletivas de Conflitos
Coordenador(a) e Avaliador(a): Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann 
da Silva
Avaliador(a): Prof. Dr. Matheus Vidal Gomes Monteiro
Resumo: A solução coletiva de conflitos não é uma preocupação 
recente para o direito processual e decorre de uma modificação no 
cenário das relações jurídicas, que não se restringem mais a relações 
estritamente individuais. O seu objeto inclui: (a) as ações coletivas; (b) 
os processos ou incidentes modelo e (c) os meios de solução extraju-
dicial de conflitos coletivos.  As ações coletivas se caracterizam pelas 
demandas nas quais um legitimado extraordinário poderia defender, 
em juízo, os interesses de toda uma coletividade, grupo ou pessoas, 
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sem que todos os interessados tivessem de ingressar pessoalmente no 
Poder Judiciário e, apesar de não serem um instrumento processual 
recente, ainda enfrentam diversas controvérsias. Nos processos ou 
incidentes modelos há a fixação de uma tese jurídica, com eficácia 
vinculante, a partir de processos, incidentes ou recursos, a ser aplicada 
a todos os litigantes. Referem-se aos institutos previstos no Código 
de Processo Civil do incidente de resolução de demandas repetitivas 
(IRDR), do incidente de assunção de competência (IAC) e os recursos 
repetitivos. Já a solução extrajudicial de conflitos se refere tanto ao 
termo de ajustamento de conduta como a instrumentos de solução de 
conflitos coletivos para além do Poder Judiciário, como a mediação 
e a arbitragem no âmbito dos direitos coletivos em sentido amplo. 
O grupo pretende analisar, teoricamente ou empiricamente, esses 
institutos, destacando sua contribuição para o acesso à justiça e seus 
possíveis desafios.

GT5: Tutela Satisfativa e Direito, Processo e Tecnologia
Coordenador(a) e Avaliador(a): Prof. Dr. Matheus Vidal Gomes Monteiro
Avaliador(a): Prof. Dr. Getúlio Nascimento Braga Júnior
Resumo: O grupo tem objetivo abordar as discussões envolvendo a 
Tutela Satisfativa no âmbito do Direito Processual Civil, propondo um 
debate acerca dos diversos institutos e procedimentos previstos. Tam-
bém busca desenvolver a discussão envolvendo a utilização de novas 
tecnologias no âmbito do Direito Processual Civil de um modo geral, 
abordando temas como o uso da inteligência artificial, a aplicação das 
lawtechs no Poder Judiciário e no desenvolvimento processual como 
um todo, a utilização da jurimetria, a prova digital, dentre outros.
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GT6: Processos nos Tribunais e meios de impugnação das decisões 
judiciais
Coordenador(a) e Avaliador(a): Prof. Dr. Quintino Lopes Castro Tavares
Avaliador (a): Prof. Esp. Felipe Pires Lopes de Barros
Resumo: O grupo tem por objetivo desenvolver a discussão em torno 
dos diversos meios de impugnação das decisões judiciais, bem como 
dos processos nos tribunais. Engloba, por conseguinte, os diversos 
incidentes existentes, os recursos cíveis previstos, a ação rescisória e 
temas correlatos, tais como o sistema de precedentes no CPC e sua 
relação com as tradições do civil law e da common law.

GT7: Meios Adequados de Solução de Conflitos
Coordenador(a) e Avaliador(a): Profa. Dra. Renata Braga Klevenhusen
Avaliador(a): Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva
Resumo: Acesso à justiça e os métodos adequados de solução de con-
flitos. Métodos adequados de solução de conflitos: negociação, conci-
liação, mediação e arbitragem. Normatização dos métodos adequados 
de solução de conflitos no Brasil: limites, desafios e potencialidades. 
Tipologia dos conflitos e adequação dos mecanismos de solução de 
controvérsias. Inteligência artificial e os métodos adequados de solu-
ção de conflitos. Online dispute resolution. DSD – Design de sistemas 
de disputas (dispute system design).

GT8: Ética e Direito Processual Civil
Coordenador(a) e Avaliador(a): Prof. Dr. Marcus Wagner de Seixas
Avaliador (a): Prof. Dr. Marcelo Machado Costa Lima
Resumo: O presente âmbito temático busca aprofundar o estudo 
das atividades dos diversos sujeitos processuais, cada qual com suas 
características próprias e finalidades de atuação processual, sob uma 
perspectiva ética. Assim, finca-se, inicialmente, sob uma abordagem 
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teórica e prática acerca da boa-fé e da cooperação (e seus consequen-
tes descumprimentos, como identificação da má-fé, abuso de direito, 
etc.), entre todos os sujeitos processuais. Inclui-se, nesse âmbito, a 
atuação de advogados, membros do Ministério Público, juízes, defen-
sores públicos, partes, auxiliares da justiça, etc. De forma complemen-
tar, integram a presente abordagem as diversas normatizações éticas 
complementares, tais como a da magistratura e da advocacia, e suas 
relações com o Direito Processual Civil.
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ANÁLISE DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA PELA 
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU) NO ÂMBITO DO 
MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA-RJ 
BONDEZAN, Gabriela Rangel1

MONTEIRO, Matheus Vidal Gomes2

Palavras-chave: Acesso à Justiça, Defensoria Pública da União, Volta 
Redonda, Assistência Judiciária Gratuita, Ondas Renovatórias.

Eixo temático: GT 01 – Acesso à Justiça e Efetividade do Processo no 
Estado Constitucional.

RESUMO

Com base no artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal de 
1988, o presente trabalho propõe-se a analisar o ofereci-
mento da assistência jurídica gratuita (AJG) no Município 
de Volta Redonda, situado no Estado do Rio de Janeiro, 
pela Defensoria Pública da União (DPU) e sua infraestru-
tura em contraposição à grande demanda por este órgão. 
Inserido num contexto de uma pesquisa em andamento 
cujo foco é desenvolver, sob o prisma das barreiras e ondas 

1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda. Pesquisa-
dora pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) na área em Acesso 
à Justiça, com fomento pela Universoidade Federal Fluminense, orientada pelo Prof. Dr. Ma-
theus Vidal Gomes Monteiro. Pesquisadora pelo Grupo de Estudos em Jurisdição, Constituição 
e Processo, atuante nas linhas Jurisdição, Constitucionalismo e Democracia e Teoria Geral do 
Processo e Direito Processual Civil. Atual Vice-Presidente da Liga Acadêmica de Direito da Uni-
versidade Federal Fluminense em Volta Redonda.
2 Pós-Graduado em Direito Civil, Processual Civil e Empresarial pela Universidade Veiga de Al-
meida - UVA (2008); Mestre em BioDireito, Ética e Cidadania pelo Centro Universitário Salesia-
no de São Paulo - UNISAL (2010); Doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá - UNESA 
(2017); Professor Adjunto do Departamento de Direito (VDI) do Instituto de Ciências Humanas 
e Sociais (ICHS) da Universidade Federal Fluminense - UFF.
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renovatórias de acesso à justiça exposto por Cappelletti e 
Garth (1988), o estudo sobre o acesso à justiça, através da 
AJG ofertada pela DPU desta localidade. Numa perspectiva 
ampliada, dialoga com outras pesquisas também em anda-
mento sobre a prestação da AJG por diversos outros órgãos, 
no município citado. Inicialmente, com a metodologia histó-
rico-bibliográfica, com arcabouço na obra Acesso à Justiça 
de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, na dogmática jurídica 
nacional e na análise de relatórios institucionais e docu-
mentos oficiais, realizou-se levantamento inicial de dados 
acerca da estrutura física e pessoal no órgão. Para tanto, 
foram (e serão, devido à pesquisa ainda estar em anda-
mento) realizadas visitas técnicas nos órgãos da institui-
ção existentes, buscando-se complementar as informações 
para uma melhor identificação possíveis de situações-pro-
blema na prestação da AJG. Em paralelo, por metodologia 
dedutiva, realizou-se estudo do ordenamento jurídico bra-
sileiro sobre a acessibilidade à justiça, contextualizando-o à 
região. Assim, dá-se a reflexão acerca do exercício da cida-
dania e dos direitos básicos associada à importância insti-
tucional da DPU no auxilio no acesso à justiça por todos os 
cidadãos (CAPPELLETI, GARTH, 1988).

INTRODUÇÃO

O exercício da cidadania, por meio do acesso à justiça, consti-
tui-se como um entrave prático para a composição de uma socie-
dade igualitária prevista pela nossa Constituição Federal de 1988. 
O conhecimento do direito de ação e os meios para exercê-lo de 
modo equitativo aos que pagam pela defesa em juízo promovem o 
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desenvolvimento da cidadania e a garantia da pena satisfação dos 
direitos essenciais do cidadão (CAPPELLETI; GARTH, 1988). 

A AJG impõe uma nova concepção em relação à Justiça ao pos-
sibilitar a atividade dos hipossuficientes não só ao Poder Judiciário, 
como também sobre a consciência de suas demandas juridicamente 
exigíveis (CAPPELLETI; GARTH, 1988). Além do status de garantia 
constitucional, o acesso à justiça é uma prerrogativa dos Direitos 
Humanos, defendido pela Convenção Interamericana sobre Direitos 
Humanos de São José da Costa Rica, em seu art. 8° (HASSE, 2013). 
Deste modo, somente garantir o direito à gratuidade de justiça não 
é o suficiente, mostrando-se essencial que o Estado Democrático de 
Direito promova a inclusão jurídica dos hipossuficientes por meio da 
Defensoria Pública (BURGER; KETTERMANN; LIMA, 2015). 

Essa instituição somente foi regulada em meados de 1994 com 
a Lei Complementar n° 80 e, a partir de então, a orientação jurídica, 
a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais 
e coletivos, ora judicial ora extrajudicialmente, de modo integral e 
gratuito, como sendo a função da Defensoria Pública, contemplada 
tanto no artigo 1° dessa Lei Complementar quanto no artigo 134 da 
Constituição Federal de 1988. 

A DPU, conforme o recorte espacial proposto, atende com 
somente uma sede no Município de Volta Redonda, abrangendo um 
total aproximado de 1.150.000 (um milhão cento e cinquenta mil) 
habitantes, distribuídos em um pouco mais de 8.000 km2 (oito mil 
quilômetros quadrados), contados pela Região do Médio Paraíba e 
a Região da Costa Verde (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, 2018a; 2018b). A DPU localizada no município de Volta 
Redonda contribui, nesse ínterim, para o aprimoramento da vida 
cidadã dos vulneráveis, sejam volta-redondenses sejam habitantes 
do sul do estado carioca, por meio da assistência jurídica gratuita. 
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Sendo, portanto, um instrumento fundamental na tentativa de suprir 
o déficit de representação em juízo, proporcionando o acesso à jus-
tiça aos cidadãos ao assegura-los de ampla defesa, contraditório e 
dignidade da pessoa humana aos assistidos (DEFENSORIA PÚBLICA 
DA UNIÃO, 2018).

METODOLOGIA

Em uma primeira percepção foi desenvolvida uma metodologia 
histórico-bibliográfica e normativa, a fim de explorar a história de 
prestação de assistência jurídica pela DPU em Volta Redonda. Tam-
bém foi analisada a evolução no ordenamento jurídico pátrio sobre 
a constituição e regulamentação da Defensoria Pública como insti-
tuição fundamental para o acesso à justiça. Será utilizada, também, 
uma pesquisa descritiva, buscando responder aos questionamentos 
apontados, de modo indutivo, por meio dos dados coletados. Esses 
dados, por sua vez, foram adquiridos através de uma pesquisa docu-
mental e bibliográfica, utilizando-se de fontes como sites institucio-
nais, livros, artigos, relatórios governamentais, entre outros, com o 
objetivo em analisar o funcionamento e a realidade do oferecimento 
do acesso à justiça pela DPU.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os pressupostos teóricos básicos adotados para a análise da 
assistência jurídica gratuita pela DPU, no Município de Volta Redonda, 
foi o marco internacional da obra Acesso à Justiça de Mauro Cappel-
letti e Bryant Garth (1988), em que dispõem sobre a primordialidade 
do auxílio jurídico, judicial ou extrajudicial, de modo a não apenas 
garantir o direito ao assistido, como também possibilitar os meios 
de execução (CAPPELLETI; GARTH, 1988). Além do amparo norma-
tivo estabelecido ora pela Constituição Federal de 1988, ora pela 
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Lei Complementar n° 80/1994. Diante disso, a atuação dessa DPU 
estende-se territorialmente por 15 (quinze) municípios na Região Sul 
Fluminense no estado do Rio de Janeiro (TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2018a; 2018b). Havendo, no entanto, 
somente 3 (três) defensores responsáveis por assistir toda essa 
região (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2019). Com a finalidade de 
dirimir essa demanda, a DPU tem ações e programas itinerantes que 
visam externalizar a atuação assistencial ao deslocar a estrutura de 
apoio, incluindo o defensor, para as localidades distantes da sede da 
instituição (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2018), sendo o princi-
pal exemplo o programa “A Defensoria Vai Aonde o Povo Pobre Está”. 
Outros apontamentos, dentro de uma perspectiva de maior de pes-
quisa em andamento, como o horário de funcionamento, quantidade 
de matérias abordadas, inclusive sobre as formas de divulgação des-
sas assistências da DPU serão desenvolvidas no decorrer do estudo.

Ademais, em contraponto ao aumento das demandas e da assis-
tência jurídica gratuita, é possível que em dado momento, ocorra a 
morosidade na resolução de determinados casos, ressalvados os 
casos que tramitam de forma prioritária e os que exigem urgência, 
bem como a superlotação nos horários destinados ao atendimento, 
que por vezes são incompatíveis para pessoas que trabalham e não 
conseguem chegar antes do horário previsto para requerer informa-
ções ou assistência jurídica gratuita, por exemplo. Além disso, por 
vezes a carência de informação faz com que muitas pessoas não 
tenham noção da amplitude dos seus Direitos e não são contempla-
dos com a abrangência do acesso à justiça. 

CONCLUSÕES

A análise proveniente deste trabalho sobre a atuação da 
DPU no município de Volta Redonda está inserida numa pesquisa 
com objeto maior em andamento. Seus programas e ações visam 
ampliar a área de abrangência dos Defensores Públicos Federais, 
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assim como o desenvolvimento da cidadania é impulsionado pela 
orientação judicial e extrajudicialmente aos hipossuficientes. 
Mostrando-se de grande valia no tocante à conscientização dos 
assistidos sobre seus direitos juridicamente exigíveis, como também 
o acesso à justiça por eles. No entanto, o crescente número de ações 
judiciais e atendimentos, associada à infraestrutura insuficiente 
e à pequena quantidade de Defensores Públicos Federais para o 
grande contingente populacional, traduz a dificuldade de garantir a 
assistência jurídica adequada ao cidadão.
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RESUMO

Transexualidade pode ser definida como “pelo sentimento 
intenso de não pertencimento ao sexo anatômico, sem 
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a manifestação de distúrbios delirantes e sem bases 
orgânicas (como o hermafroditismo ou qualquer outra 
anomalia endócrina)” (Arán, 2006, p. 50). Nesse contexto, 
este trabalho objetiva problematizar o direito à alteração 
do nome no registro público por uma pessoa que se 
identifique como transsexual, por se entender tratar-se de 
um direito fundamental de qualquer indivíduo que almeje 
ser identificado de forma diferente daquela constante 
em sua certidão de nascimento. Assim, buscou-se neste 
estudo, examinar o teor do artigo 58 da Lei de Registro 
Público (Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973) no 
bojo da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4275, o 
qual foi objeto da referida ação em sede de controle em 
abstrato de constitucionalidade. A partir desta pesquisa 
foi possível concluir que o assunto aborda uma temática 
relevante para o ordenamento jurídico, representando um 
tema de grande importância social e garantia de direitos, 
conforme foi consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, 
valorizando a dignidade da pessoa humana. A pesquisa 
adotada foi exploratória, amparada na literatura do tema e 
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho busca demonstrar o avanço jurisprudencial 
na promoção dos direitos da comunidade LGBTQI+, mais especifica-
mente no direito das pessoas transgêneros poderem modificar seu 
nome e gênero em seu registro civil. De acordo com Berenice Bento 
(2008), a estrutura social divide a sexualidade apenas em homem e 
mulher. No entanto, há uma grande diversidade no tocante a esse 
assunto. Tratando-se, aqui, especificamente sobre a transexualidade 
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e em seu aspecto no que diz respeito à mudança do nome e gênero 
no registro civil para aqueles que não realizaram a cirurgia de rede-
signação sexual. (JESUS, 2012, p. 15) Transexual é a pessoa que não 
se reconhece de forma correspondente ao seu sexo biológico, sendo 
mulher transexual aquela que nasceu com o órgão genital mascu-
lino, mas não se identifica com ele; e o homem transexual aquele 
que nasceu com o órgão feminino, mas não se identifica com ele. O 
Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002), por sua vez, trata do nome 
como uma forma de individualização de cada pessoa civil na socie-
dade, sendo compreendido o nome e o prenome, resguardado como 
um direito da personalidade de cada ser humano possuidor de capa-
cidade jurídica. O registro civil é um documento que toda pessoa ao 
nascer deve obter, nele compreendendo o seu parentesco, nome, 
prenome e sexo biológico. Tal registro é atribuição originária da Lei 
de Registros Públicos. E é nesse contexto que será analisado neste 
estudo a ADI n. 4.275.

DISCUSSÃO 

As sociedades modernas, em especial as ocidentais, têm bus-
cado aproximar o Direito da realidade fática. Isso parece um para-
doxo se olharmos as questões sociais sob a perspectiva de uma ver-
tente da Sociologia do Direito, conforme apregoa Niklas Luhmann 
(1983, p. 225): “as mudanças fundamentais do estilo do direito per-
manecem condicionadas pela mudança estrutural da sociedade”. 
Nessa linha de preleção, caminha o presente texto, cuja problemá-
tica envolve a marginalização e o preconceito que a comunidade 
LGTBTQ+ sofre - no caso deste estudo - da questão relativa ao nome 
no âmbito da análise da decisão na ADI n. 4.275, do Supremo Tri-
bunal Federal, cuja relatoria foi atribuída ao Ministro Marco Aurelio 
Mello. Nesse cenário vale realçar que a Constituição Federal de 1988 
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traz, em seu art. 1º, a dignidade da pessoa humana como um dos 
princípios fundantes da República Federativa do Brasil, e no art. 5º, 
consagra o princípio da igualdade, que jamais poderá resumir-se na 
igualdade formal, sob pena de se cometer injustiça social. Sobre tal 
princípio já anunciava o filósofo clássico Aristóteles, para quem a 
igualdade consistia em tratar igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais, na medida das suas especificidades (2009). Na men-
cionada ADI 4.275, proposta pelo Procurador - Geral da República, 
visa-se a discutir a constitucionalidade – ou não – do art. 58 da Lei 
de Registros Públicos. No bojo do pedido da referida ação, o PGR 
requer que seja dada interpretação conforme a Constituição ao art. 
58, da normativa de registros públicos (Lei n. 6.015/73): trata-se de 
uma das técnicas de decisão em sede de controle de constituciona-
lidade (CARLI, 2019). A decisão, proferida em 2018, teve a maioria 
dos votos dos ministros da Corte no sentido de que é possível a alte-
ração de nome e gênero no registro civil mesmo sem a cirurgia de 
redesignação de sexo. A maioria entendeu ainda que, para tal alte-
ração não é necessária autorização judicial. Nesse sentido votaram 
os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz 
Fux, Celso de Mello e a presidente da Corte à época, Carmen Lúcia. 
Aqueles que decidiram em sentido contrário foram: o ministro Marco 
Aurélio (relator), que julgou necessária a jurisdição voluntária, isto é, 
quando não há litígio; Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski 
e Gilmar Mendes, que consideraram necessária autorização judicial. 
Nas palavras da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmem 
Lúcia, o julgamento “marca mais um passo na caminhada pela efe-
tivação material do princípio da igualdade, no sentido da não dis-
criminação e do não preconceito”. Seu voto foi fundado no direito 
à honra, à imagem, à vida privada, nos princípios constitucionais da 
igualdade material, da liberdade, da dignidade e no direito de ser 
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diferente. Afirmou ainda que, “o Estado há que registrar o que a pes-
soa é, e não o que acha que cada um de nós deveria ser, segundo 
a sua conveniência.” A possibilidade de dispensa da realização da 
cirurgia de transgenitalização encontra respaldo nos enunciados 42 
e 43 do Conselho Nacional de Justiça (BRASIL, 2014), que dispõem, 
respectivamente:

“Enunciado 42 do CNJ: Quando comprovado o desejo de viver 
e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto, resultando 
numa incongruência entre a identidade determinada pela 
anatomia de nascimento e a identidade sentida, a cirurgia de 
transgenitalização é dispensável para a retificação de nome 
no registro civil”.

“Enunciado 43 do CNJ: É possível a retificação do sexo jurí-
dico sem a realização da cirurgia de transgenitalização”.

A decisão exposta possui grande relevância para o progresso 
no sentido de assegurar os direitos da comunidade LGBTQI+, uma 
vez que estes são reconhecidos como direitos humanos pela ONU 
desde 2011. É válido ainda ressaltar que são poucos os países que 
permitem essa situação, o que faz tornar ainda mais relevante essa 
conquista diante do cenário internacional. Já nos âmbitos acadê-
mico, da medicina e jurídico, a transexualidade vem sendo temática 
de discussão no que se refere a sua definição e até onde vão seus 
limites (VELOSO; SOARES; JESUS, 2018, p.1). A cirurgia de transge-
nitalização no Brasil é considerada como um procedimento tera-
pêutico, pelo qual se faz necessário acompanhamento psiquiátrico 
para a confirmação do diagnóstico. Para a realização da presente 
cirurgia, a resolução do Conselho Federal de Medicina n º 1.955/2010 
(VELOSO; SOARES; JESUS, 2018, p.2). determina, em seu artigo 4º, 
que os pacientes serão selecionados com base em avaliação de 
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equipe multidisciplinar, após dois anos de acompanhamento, com 
diagnóstico médico de transexualismo, e possuir mais de 21 anos 
(Resolução CFM n º 1.955/2010). Apesar dessa garantia, a medicina 
considera a transexualidade um distúrbio, por portar um desvio per-
manente de sua identidade sexual, com rejeição de seu fenótipo e 
tendência à prática de automutilação de seu órgão sexual biológico. 

CONCLUSÕES

Diante do exposto, é notável a importância dos dispositivos 
legais, já mencionados, recentemente adotados pelo ordenamento 
jurídico brasileiro acerca da garantia dos direitos das pessoas tran-
sexuais. É imprescindível que tais direitos sejam designados às 
pessoas transgêneras, pois, além de serem possuidoras legítimas, 
devem ser amparadas pelo direito, uma vez que este possui como um 
dos pilares a dignidade da pessoa humana, que abarca uma série de 
princípios que devem garantir o bem estar e o respeitos dos direitos 
de todos os cidadãos. Desta forma, pode-se inferir que a realização 
da cirurgia de transgenitalização se encontra sob o fundamento da 
disposição sobre o próprio corpo e a dignidade da pessoa humana, 
condicionando-se como uma autonomia e decisão pertencente a 
pessoa transexual decidir sobre o seu próprio corpo. Nesse sentido, 
os resultados e discussões no que tange ao tema da mudança do 
prenome no registro civil é um marco para que as garantias indivi-
duais, que são asseguradas na Constituição Federal sejam efetivas 
para todos os cidadãos, e que todos possam ter a segurança de ter 
um nome que seja não de acordo com seu sexo biológico, mas sim 
como se identificam, seja homem ou mulher, a fim de se sentirem 
bem consigo mesmos e, além disso, evitar constrangimentos, como 
por exemplo de ter que se apresentar com um nome que não condiz 
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com sua aparência ou sua percepção de como se entende referente 
ao gênero. 

METODOLOGIA

Sob a perspectiva metodológica, a pesquisa adotada é a descri-
tiva, baseada em literatura do tema, em legislação em na decisão da 
ADI 4.275, do Supremo Tribunal Federal. 
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RESUMO

Presente no art. 134 CFRB/88, a Defensoria Pública foi insti-
tuída como função essencial à Justiça, visando “fundamen-
talmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 
humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extraju-
dicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 
e gratuita, aos necessitados”. De tal sorte, a ela, gradativa-
mente, vem sendo previstas formas possíveis de atuação 
processual, a citar a título de exemplo, como amicus curiae, 
atuando com conhecimento técnico quando presentes os 
pressupostos, quais sejam, relevância da matéria, especi-
ficidade do tema objeto da demanda e repercussão social 
da controvérsia. Entretanto, à figura do amicus curiae são 
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impostos limites que restringem a práxis, cerceando a ampli-
tude da orientação e defesa a serem prestadas pela Defen-
soria Pública, fazendo-se cada vez mais necessária a pro-
moção de instrumentos que corroborem com seu papel, tal 
como a figura do custos vulnerabilis, voltada à proteção do 
indivíduo ou grupo necessitado, independente da presença 
de advogado no processo. Sendo assim, busca-se, por meio 
do presente artigo, estudar a possibilidade da operação da 
instituição também na figura de custos vulnerabilis, meca-
nismo processual anteriormente em debate quando visado 
pela Defensoria, mas sustentado e consolidado em nosso 
objeto de análise, o Recurso Especial 1.712.163 STJ, propa-
gando, desta forma, a importância do desdobramento dos 
meios dispostos à instituição para reforçar a integralidade 
da prestação jurídico-assistencial prevista pelo legislador 
ao instituí-la;

INTRODUÇÃO

A Justiça, como nosso ordenamento jurídico objetiva, é intrín-
seca ao denominado “estado democrático”, e, como bem elenca 
Pedro González, “para que haja democracia, é preciso que haja par-
ticipação efetiva no espaço público. Nesse sentido, a todos aqueles 
possivelmente afetados por uma decisão política ou jurídica devem 
ser dadas as mesmas chances de participar do debate”. Concomi-
tante à democracia, inegável é a importância do princípio do acesso 
à Justiça, e, de fato, objetivando-se a participação igualitária das 
partes - incluindo-se nesta aqueles que não poderiam se defender 
por desconhecerem seus direitos ou por não possuírem meios ade-
quados para tal - percebe-se a necessidade do Estado Democrático 
de Direito promover uma instituição com esse objetivo.
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A Defensoria Pública é constituída com a intenção de ser expres-
são e instrumento do regime democrático, como evidencia o caput 
do art. 134 da Constituição da República Federativa de 1988, refle-
tindo redação prevista em própria Lei Orgânica Nacional da Defenso-
ria, Lei Complementar 80/94. Tal importância prevista pelo legislador 
não deve possuir cunho meramente simbólico, sendo necessário, 
portanto, a todo momento, atentar-se para a efetividade dos princí-
pios e funções inerentes à instituição, haja vista a essencialidade da 
mesma em face de tamanha desigualdade social que assola o país e, 
consequentemente, afeta o acesso à Justiça.

Nesta seara, insere-se a preocupação da Defensoria Pública 
buscar instrumentos processuais hábeis suficientes a proceder sua 
prestação jurídico-assistencial de forma integral às pessoas ou gru-
pos necessitados, a se destacar, no presente artigo, suas tentativas 
de atuação como custos vulnerabilis em lides diversas por inúme-
ros tribunais, culminando em decisão prevista no Recurso Especial 
1.712.163 STJ.

Mencionado Recurso Especial foi interposto em processo que 
versava sobre a obrigatoriedade de plano de saúde prestar medi-
camentos não previstos pela Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária (ANVISA), entretanto, discutiu-se, sobretudo, a possibilidade 
da atuação da Defensoria Pública da União, embargante, inserida, 
a princípio, como amicus curiae e na defesa de grupo de consumi-
dores, ter sua práxis estendida a custos vulnerabilis no processo. 
Tal instituto assemelha-se ao poder de custos legis previsto para o 
Ministério Público, intitulando-se custos vulnerabilis quando dirigido 
à Defensoria Pública devido ao patrocínio de interesses dos vulne-
ráveis ou necessitados, que esta propicia. Sendo assim, o presente 
artigo objetiva a análise das prerrogativas processuais inerentes ao 
instituto do custos vulnerabilis e quais diferenças práticas o mesmo 
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provê à prestação jurídica da Defensoria Pública, suscitando o 
Recurso Especial supramencionado como análise jurisprudencial do 
tema.

METODOLOGIA

Visando-se analisar a importância da atuação da Defensoria 
Pública como custos vulnerabilis e seus efeitos práticos que diferen-
ciam este instrumento processual do já recorrentemente utilizado 
pela instituição, qual seja, o amicus curiae, foi feito estudo bibliográ-
fico, por meio de doutrinas, além da análise jurisprudencial voltada 
ao Recurso Especial 1.712.163 STJ.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

É recorrente em nosso ordenamento jurídico a intervenção pro-
cessual da Defensoria Pública como amicus curiae, com o objetivo 
de agregar às decisões judiciais maior expertise, tendo em vista o 
conhecimento técnico pertinente. A figura do também conhecido 
como “amigo da corte” possui caráter instrutório, de interesse insti-
tucional, e por conseguinte, sofre restrições referentes aos atos pro-
cessuais possíveis de serem praticados, como por exemplo referente 
aos recursos, visto que, a princípio, apenas os Embargos de Decla-
ração (artigo 138, parágrafo 1º, CPC/2015) e recurso da decisão que 
julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas (artigo 138, 
parágrafo 3º, CPC/2015) são permitidos para referido interventor. 

Por outro lado, há outra forma de intervenção processual dire-
cionada à Defensoria Pública, que possui tratamento análogo ao do 
custos legis pertencente ao Ministério Público como ordem fiscal da 
lei. À Defensoria Pública institui-se o custos vulnerabilis, que, conco-
mitante à proteção ao cumprimento da lei prestada pelo Ministério 
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Público, prioriza-se o resguardo dos interesses das pessoas e grupos 
hipossuficientes. Referida atuação não visa o interesse subjetivo das 
partes presentes no processo, transcendendo-o a fim de repercutir 
no processo teses favoráveis aos vulneráveis que representa, sejam 
eles consumidores, idosos, crianças ou hipossuficientes econômicos.

Apesar de possuírem a natureza de interventores, o amicus 
curiae e o custos vulnerabilis se diferenciam em pontos cruciais 
à atuação processual integral necessária ao papel da Defensoria 
Pública. Ao custos vulnerabilis são estendidas, de forma análoga, as 
possibilidades processuais previstas ao Ministério Público quando 
atuante sob forma de custos legis, quais sejam os artigos 179 e 279 
CPC e a possibilidade de interposição de qualquer tipo de recurso. 
Desta forma, percebe-se maior desdobramento nas formas de atua-
ção da Defensoria Pública, propiciando a efetividade do princípio 
sobre o qual se apoia a instituição, qual seja o acesso à Justiça.

CONCLUSÕES

A Defensoria Pública como função essencial à Justiça demons-
tra seu caráter de suma importância perante os princípios basilares 
do Estado Democrático de Direito, sobretudo o acesso à Justiça, que 
nas palavras de Mauro Cappelletti, diz respeito a “requisito funda-
mental de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda 
garantir, e não apenas proclamar direito de todos”. Em consonân-
cia a necessidade de se promover tratamento igualitário a todos, a 
manutenção de mecanismos que deem eficácia prática às funções 
e princípios inerentes a Defensoria Pública deve ser preocupação 
constante, objetivando-se a prestação assistencial-jurídica integral. 

Neste sentido fundamenta-se o interesse do órgão em propagar 
formas de atuação que lhe permitam atuação eficaz e completa aos 
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que necessitam, além de efetivar sua autonomia e independência 
previstas pelo legislador. A figura do custos vulnerabilis surge com 
função de proteção aos interesses organizacionais, diretamente 
ligados aos interesses dos indivíduos ou grupos necessitados e, sin-
cronicamente, potencializa a prestação jurídico-assistencial, aproxi-
mando a população de seus direitos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Cleber Francisco; GONZÁLES, Pedro. Defensoria Pública no Século XXI: 
Novos horizontes e desafios. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017;

DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito proces-
sual civil, parte geral e processo de conhecimento. 19ª edição. Salvador: JusPo-
divm, 2017;

FRANKLYN, Roger. Princípios institucionais da Defensoria Pública / Franklyn 
Rogers, Diogo Esteves – 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017;

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – vol único. 
10 ed., Salvador: Ed. Jus Podivm, 2018;

RESSURREIÇÃO, Lucas. A Defensoria Pública como interveniente: amicus curiae 
e custos vulnerabilis. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2018-jul-10/
defensoria-publica-instituicao-interveniente>.

SOUSA, José Augusto Garcia. Defensoria Pública / coodernador José Augusto Gar-
cia de Sousa. Salvador: Juspodivm, 2015;

STF. EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1.712.163 - SP (2017/0182916-7). Disponível 
em:<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componen-
te=ITA&sequencial=1869850&num_registro=201701829167&data=20190927&for-
mato=PDF>



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          38

ACESSO À JUSTIÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS: EFETIVA 
TUTELA JURISDICIONAL OU SIMPLES ACESSO AO PODER 
JUDICIÁRIO?
CRUZ, Marcela Marques1

Palavras-chave: Acesso à justiça, Efetividade, Juizados Especiais, Tutela 
Jurisdicional.
Eixo temático: GT 01 - Acesso à Justiça e Efetividade do Processo no 
Estado Constitucional

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo verificar se a 
flexibilização do processo civil tradicional realizada nos 
Juizados Especiais Cíveis (JEC) interfere na devida tutela 
jurisdicional, o que resulta em acesso ao Poder Judiciário 
e não à justiça, como se pretende. Partindo das concepções 
e barreiras trazidas por Cappelletti e Garth em sua obra 
obrigatória quando o assunto é acesso à justiça, realizou-se 
uma pesquisa qualitativa, através de revisão bibliográfica. O 
artigo busca verificar a extensão do acesso à justiça dentro 
dos juizados e se a forma com que os juizados se organizam 
são suficientes para garantir resolução efetiva de conflitos 
de natureza civil. Marcado pela informalidade, oralidade 
e celeridade processual, o JEC apresenta limitações na 
agilidade de resolução da lide, com demora excessiva 
na organização da pauta. Além disso, dados referentes à 
atuação dos juizados sugerem que a falta de defesa técnica, 
representa um menor uso dos instrumentos processuais 
para satisfação da lide, assim como valores menores de 

1 Graduada em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Atualmente exerce a fun-
ção de Residente Jurídico na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE-RJ).
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indenizações. Portanto, embora configure superação da 
barreira referente às custas processuais, o JEC não possui 
estrutura organizacional suficiente para ultrapassar as 
disparidades de oportunidades e conhecimento legal prévio 
entre as partes assimétricas.

INTRODUÇÃO

A Lei nº 9.099/95 introduziu no ordenamento jurídico brasileiro 
os Juizados Especiais Cíveis (JEC) e Criminais (JECrim), dando 
concretude à previsão constitucional do art. 98, instituindo um rito 
processual diferenciado marcado pela celeridade, informalidade e 
oralidade, princípios tidos como fundamentais para alcançar uma 
maior efetividade do Poder Judiciário em responder às demandas 
de menor complexidade, deixando a Justiça Comum menos 
sobrecarregada, podendo se dedicar às causas que demandam mais 
atenção dos atores processuais.

O resultado desse processo é a criação de um sistema divi-
dido e hierarquizado. O Judiciário passa a comportar, em sua 
estrutura, distintas lógicas e formas de funcionamento: o cen-
tro do sistema passa a abrigar um núcleo formal, eficiente e 
independente, responsável pelo julgamento das causas ati-
nentes ao sistema econômico, enquanto sua periferia passa 
a ser constituída por instituições informais, passíveis de apre-
sentarem soluções rápidas e não onerosas para as demandas 
consideradas não importantes, as pequenas causas (CHASIN, 
2007, p. 63).

Além da demanda por efetividade e celeridade processual, o 
que se buscou alcançar com a criação dos Juizados foi o acesso à 
justiça, por esta razão são regidos por princípios de informalidade, 
oralidade e economia processual; por esta razão são livres de custas 
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processuais e honorários em primeira instância (arts. 54 e 55, ambos 
da Lei 9.099/95), e, em esfera civil, dispensou-se a obrigatoriedade 
do advogado para as causas inferiores a vinte salários mínimos 
(art. 9º, caput e §1º, Lei 9.099/95), e, por esta razão a conciliação, 
enquanto método alternativo de solução de conflitos, tem grande 
papel dentro do processo. 

Tamanha informalidade, nos leva ao questionamento da 
efetividade e qualidade da tutela jurisdicional prestada dentro do 
JEC, o que desperta o problema a ser tratado no presente artigo, que 
é o tipo de acesso à justiça alcançado. Isto porque, se não há uma 
preocupação com o procedimento, ainda que se admita o caráter 
meramente instrumental do processo civil, o resultado final da 
demanda pode ser negativamente impactado.

Portanto, o objetivo geral do artigo é verificar se a flexibilização 
do processo civil materializada nos Juizados Especiais Cíveis 
interfere na devida tutela jurisdicional, o que resulta em acesso ao 
Poder Judiciário e não à justiça como se pretende.

METODOLOGIA

Para a elaboração do artigo, foi utilizado como método de 
abordagem a pesquisa qualitativa, realizado através de revisão 
bibliográfica e legislativa, para analisar se os Juizados Especiais 
Cíveis representam uma efetiva tutela jurisdicional, ou se o acesso à 
justiça se limita ao mero acesso formal aos órgãos judiciários. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para alcançar o objetivo geral do presente artigo foi necessário 
realizar uma revisão bibliográfica partindo da concepção de acesso 
à justiça, em especial recorrendo à clássica obra de Cappelletti e 
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Garth, que definiram em Acesso à Justiça, publicada originalmente 
em 1978, as principais barreiras para o acesso à justiça: as custas 
judiciais (que são mais onerosas nas pequenas causas), diferenças 
de possibilidade e estratégias a serem utilizadas pelas partes (em 
especial em relação à questões financeiras e de conhecimento de 
direitos) e a dificuldade em demandar interesses difusos.

Um exame dessas barreiras ao acesso, como se vê revelou 
um padrão: os obstáculos criados por nossos sistemas jurídi-
cos são mais pronunciados para as pequenas causas e para 
os autores individuais, especialmente os pobres. ao mesmo 
tempo, as vantagens pertencem de modo especial aos liti-
gantes organizacionais, adeptos do uso do sistema judicial 
para obterem seus próprios interesses (CAPPELLETTI, GARTH, 
1988, p.28).

Partindo da análise de Cappelletti e Garth (1988) sobre acesso à 
justiça, verifica-se que o JEC busca solucionar a barreira das custas 
judiciais e da vantagem econômica de uma parte para com a outra, 
ao adotar um processo simplificado que elimina diversos gastos que 
as partes têm com um processo dentro da Justiça Comum.

Entretanto, uma das formas apresentada pelo JEC de diminuição 
das custas judiciais proposta pelo JEC acaba aumentando a incidência 
de outra barreira ao acesso apontada por Cappelletti e Garth (1988), 
que é a disparidade das possibilidades e estratégias utilizadas pelas 
partes ao optar pela facultatividade da defesa técnica em primeira 
instância (art. 41, §2º, Lei 9.099/95).

Conforme os autores apontaram, existe um fator pessoal, para 
além do acesso aos órgãos judiciário, que se relaciona à capacidade 
pessoal daquele que teve um direito violado de conhecer a existência 
do direito e reconhecer sua eventual violação, o que implica 
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diretamente na possibilidade do indivíduo de recorrer à Justiça 
estatal (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 22). 

Tal barreira é ser mais facilmente transposta através da 
prestação efetiva de assistência jurídica às partes, deficitária pela 
facultatividade proposta no JEC. Segundo pesquisa elaborada, em 
2015, pelo CNJ, referente ao perfil do acesso à justiça nos juizados 
especiais cíveis, a presença de advogado minimiza a assimetria 
entre as partes, o que resulta em valores das indenizações maiores 
quando há participação dos advogados, assim como a utilização de 
instrumentos processuais é maior (CNJ, 2015, p. 23).

Ainda segundo a pesquisa, a grande maioria dos litigantes no 
JEC estão acompanhados de advogado particular, principalmente 
nos conflitos entre pessoa física e jurídica, e que a maior incidência 
de litigantes desacompanhados de advogados são verificadas em 
juizados periféricos e de baixa renda (CNJ, 2015. p. 21-22). 

Assim, verifica-se que a assistência técnica é parte importante 
numa maior satisfação da lide, e que, se por um lado sua 
facultatividade permite que a população hipossuficiente possa 
ingressar com uma ação, também implica em menor amplitude 
de defesa e capacidade expositiva e argumentativa que levam ao 
alcance de melhores resultados.

Além da falta de assistência técnica, outro problema com a 
prestação jurisdicional no JEC é justamente a sua maior vantagem, a 
conciliação. Realizada majoritariamente por estagiários voluntários 
e no menor tempo possível, a conciliação tornou-se a finalidade do 
processo, já que representa a maneira mais rápida da realização 
de sua baixa no sistema, sem uma verdadeira discussão de mérito 
(CHASIN, 2007, p. 166). 



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          43

CONCLUSÕES

Considerando que os Juizados Especiais Cíveis foram criados 
para, através da informalidade, oralidade e celeridade, desafogar 
e dar mais efetividade à tutela jurisdicional, podemos verificar que 
sua missão não foi completamente cumprida, representando parcial 
acesso à justiça.

Respondendo à pergunta do título, percebemos que hoje, 
no modelo apresentado pelo JEC, no qual a conciliação não é 
realizada de forma satisfatória, principalmente pela falta de pessoal 
tecnicamente qualificado, e pela falta de mecanismos que visem 
contornar a alta demanda das causas de menores complexidades, o 
acesso à justiça se verifica com simples acesso ao Poder Judiciário. 

Visto que, segundo dados apresentados, a qualidade da 
resolução do problema é menos satisfatória quando apenas o acesso 
ao Poder Judiciário é efetivo, ou seja, quando apenas a primeira 
barreira apresentada por Cappelletti e Garth (1988) é superada, 
permanecendo a disparidade das possibilidades e estratégias 
utilizadas pelas partes, devido à facultatividade da assistência 
técnica.

Além disso, isso, apesar de se supor um processo mais célere, 
segundo o CNJ (2015, p.49), a média de duração do processo é de 200 
dias, sendo que entre o início do processo e a marcação da audiência 
de conciliação decorrem 168 dias, o que demonstra a dificuldade do 
JEC de organizar seu próprio procedimento.
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RESUMO

O regime das incapacidades é um tema que desperta con-
trovérsias e que sofreu profundas alterações ao longo do 
tempo. No âmbito dos Códigos Civis brasileiros, tanto o de 
1916, quanto o de 2002, a base para a sustentação dos limi-
tes de atuação dos incapazes foi a proteção destes, muito 
embora o tratamento e a terminologia utilizados para se 
referir às pessoas com deficiência fossem diferentes. A par-
tir disto, o escopo deste estudo busca analisar a sistemática 
da capacidade civil no que toca a Pessoa com Deficiência, 
em especial o tratamento dado ao Transtorno do Espectro 
Autista, amparado pela Lei 12.764/2012. O grande precursor 
da alteração do sistema das incapacidades foi o Estatuto da 

1 Graduanda no Curso de Direito na Universidade Federal Fluminense - Volta Redonda/RJ, 
Membro da Liga Acadêmica de Direito -LADI, da UFF/VR.
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Pessoa com Deficiência (Lei n° 13.146/2015) que introduziu 
o novo instituto da Tomada de Decisão Apoiada, alvo de crí-
ticas pela falta de objetividade quanto à modulação de seus 
efeitos. Neste diapasão, o intuito é aprofundar com olhar 
crítico as repercussões que as alterações das leis trouxe-
ram, além de abordar dentro deste contexto os espectros 
do autista e a capacidade deste para atuar na vida civil. 
Sendo assim, a análise será feita à luz de ambas as legisla-
ções, fazendo o uso da abordagem histórica e comparativa, 
por ser o autismo um tema recente, tanto juridicamente 
quanto cientificamente.

INTRODUÇÃO

Primeiramente é necessário compreender que, como qualquer 
outro transtorno ou síndrome, o autismo possui diversos graus. O 
Transtorno do Espectro Autista, como foi por fim denominado, trata 
de uma série de condições que acarretam na desordem do desen-
volvimento neurológico. Ou seja, há um grave comprometimento no 
comportamento social, padrões nas atividades ou ações de forma 
repetitiva e, por vezes, pode haver atraso na fala. Isto significa que 
o diagnóstico é complexo, devendo ser feito segundo critérios do 
DSM–IV (Manual de Diagnóstico e Estatística da Sociedade Norte-A-
mericana de Psiquiatria) e pelo CID-10 (Classificação Internacional 
de Doenças da OMS), além de observar o histórico do paciente.

Com o tempo, a visão acerca do entendimento do que é ser defi-
ciente foi mudando. Durante muitos anos este indivíduo foi tratado 
quase como um animal, de forma sub-humana, tendo seus direitos 
cerceados. A fim de abolir tal cultura retrógrada, surgiram diversos 
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movimentos, com destaque à Luta Antimanicomial e à Reforma 
Psiquiátrica. 

Dá-se destaque também à recepção da Convenção Internacio-
nal sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência pela Constituição 
Federal brasileira em 2009, que propiciou a desconstrução do pre-
conceito em âmbito nacional.

Em se tratando de uma condição relativamente recente, o pre-
conceito ainda é forte, causado pela falta de informação que traz 
imenso despreparo em não saber lidar com o autista. E é princi-
palmente pela necessidade de um sistema integrado de cuidado 
da saúde física e psíquica, e também em prol do desenvolvimento 
social deste indivíduo, que a Lei nº 12.764/2012 instituiu a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista.

A partir disto, a Lei 12.764/2012, conhecida também como Lei 
Berenice Piana, estipulou que o autista deverá ser considerado 
como pessoa com deficiência, a fim de regulamentar e criar diretri-
zes a serem cumpridas pelo poder público, para que promova pleno 
acesso aos seus direitos fundamentais.

Em 2015, a Lei 13.146 definiu a pessoa com deficiência como 
“aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial”. 

Como objeto deste estudo, proceder-se-á à análise da supera-
ção da concepção da incapacidade a partir da introdução de tais 
normas. Sobretudo, importante verificar a inovação que estas trou-
xeram para o Código Civil ao introduzir o instituto da Tomada de 
Decisão Apoiada através do art. 1.783-A.

Este, por sua vez, será comparado com a amministrazione di sos-
tegno, do direito italiano, com a finalidade de que se retire disto a 
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definição de como a representação ou assistência do indivíduo inca-
paz ou relativamente incapaz se dá em ambos os institutos. Ocorre 
que, o enquadramento da norma pode não estar sendo concretizado 
devido à deficiência técnica. Por esta razão, se faz necessária maior 
elucidação acerca do tema a partir da discussão doutrinária.

METODOLOGIA

Por se tratar de tema novo, a pesquisa se baseia na leitura de 
artigos científicos. É um estudo feito de forma qualitativa, buscando 
tecer uma linha cronológica, analisando os institutos introduzidos 
no Brasil. Para tanto, foi necessário utilizar o método dedutivo, abs-
traindo da lei, abordando qualitativamente tendo como base con-
sulta doutrinária.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sistematizou-se a seguir como os direitos das pessoas com defi-
ciência foram firmados durante o tempo. Primeiramente, o marco 
inicial foi de desumanização destas pessoas e, com o passar do 
tempo, numa segunda fase, compreendeu-se pela necessidade de 
definir como são e quem seriam eles. A partir disto, numa terceira 
fase, por ter o entendimento de que são diferentes e que por esta 
razão necessitam de cuidados específicos, passou-se a dar um foco 
de cunho assistencialista. Agora se pretende desconstruir o estigma 
de doença que traz a incapacidade, e tecer maior abrangência da 
humanização da Pessoa Com Deficiência – e não portadora de 
enfermidade.

Marco importante foi o advento do instituto da “Tomada de 
Decisão Apoiada”, que vem justamente para atender aos interes-
ses da pessoa com deficiência sem a necessidade de considerá-lo 
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incapaz. A pessoa com deficiência elege pelo menos duas pessoas 
das quais tenha um vínculo e confiança, para que lhe prestem apoio 
ao tomar uma decisão. Assim, não se presume mais a incapacidade 
e passa-se a adotar a curatela somente como medida excepcional, 
sendo regra a sua capacidade.

A Tomada de Decisão Apoiada se assemelha à amministrazione 
di sostegno, inserida no direito italiano pela lei nº 6 de 9 de janeiro de 
2004. Diferentemente do ordenamento brasileiro, esta foi aplicada 
seguindo critérios de proporcionalidade e flexibilidade, a depender 
da avaliação do caso concreto pelo juiz. Gradativamente substituiu 
a interdizione giudiziale e a inabilitazione de forma a respeitar as sin-
gularidades de cada deficiente. No Brasil, todavia, na prática judicia-
lizou ainda mais o procedimento, fugindo do seu real objetivo.

Ocorre que se trata de um transtorno do espectro, onde não há 
somente um tipo, mas sim como o próprio nome diz, várias nuances, 
devendo atentar o juiz ao grau do autismo do indivíduo. Além disto, 
no que pese à técnica da norma, a necessidade da oitiva do Ministé-
rio Público contrasta com o que se pretende. Se partimos do pressu-
posto de pessoa capaz, não mais tratada como “loucos” ou “débeis”, 
não há motivo para a intervenção do MP, reforçando a permanência 
do excessivo controle judicial.

Em vez de funcionar como algo mais dinâmico e unificado, a 
regulamentação do instituto tornou o procedimento complexo e 
burocrático. 

CONCLUSÕES

Apesar da boa intenção do legislador, a não observância da 
multiplicidade dos espectros acaba por inserir todos em um mesmo 
grupo, enquadrados como deficientes. Ademais, as exigências 
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técnicas da norma são incongruentes com o suposto objetivo da 
norma. 

Desta forma, o legislador acaba ignorando a diversidade dos 
perfis dessas pessoas com suas respectivas necessidades individua-
lizadas, as estigmatizando mais uma vez. 

Percebe-se que a fissura pela terminologia tirou do centro da 
discussão a melhoria pela avaliação da faculdade mental do indiví-
duo e a modulação dos efeitos da curatela. 

Portanto, se faz necessário que os mecanismos legais se mol-
dem à perspectiva da existência dessas nuances, de forma que a 
análise não volte a enquadrar todos como uma mesma figura estig-
matizada, pois, ao passo que o Asperger possui capacidade relativa, 
ainda assim existem os autistas severos cujo discernimento e desen-
volvimento da fala são muito comprometidos.
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RESUMO

O presente estudo objetiva examinar os aspectos proces-
suais e sociais da Ação Popular, com vistas a demonstrar a 
sua importância no tocante ao exercício do controle social, 
plasmado na Carta Maior brasileira de 1988, por meio do 
qual o cidadão poderá ir a Juízo tutelar o interesse público 
sob ameaça ou já violado. Sob a perspectiva metodológica, 
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a pesquisa será exploratória, concentrada em artigos cientí-
ficos e na legislação brasileira.

INTRODUÇÃO

A Carta Magna da República Federativa do Brasil de 1988 estabe-
lece em seu art. 1º, parágrafo único, o princípio republicano, o qual 
propugna que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio 
de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Consti-
tuição”. Nessa toada, constata-se que, a despeito de os parlamenta-
res eleitos representarem os interesses da sociedade, a Constituição 
Federal reservou a manifestação direta do cidadão, seja por meio do 
plebiscito e do referendo, seja no plano processual pela via da Ação 
Popular. Ainda, a Super-Lei de 1988 traz, em seu art. 5º, inciso LXXIII, 
a legitimidade ad causam do cidadão para manejá-la, com o con-
dão de tutelar direitos fundamentais. Nesse contexto, buscar-se-á 
neste breve estudo trazer à baila aspectos relevantes desta ação 
constitucional.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória, amparada 
em literatura sobre o tema da Ação Popular e, bem assim, na legisla-
ção pertinente.

DISCUSSÃO

Assim, no tocante aos aspectos semânticos da Ação Popular, 
anuncia André Ramos Tavares (2006, p. 848/849) que a ação popular é:

Um instrumento de participação política no exercício do poder 
público, que foi conferido ao cidadão pela Constituição, o que 
se dá por via do Poder Judiciário, e que se circunscreve, nos 
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termos constitucionais, à invalidação de atos ou contratos 
praticados pelas entidades indicadas nas normas de regên-
cia (Constituição e lei específica), que estejam maculados pelo 
vício da lesão ao patrimônio público, à moralidade administra-
tiva, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico ou cultural.

Trata-se de um instrumento processual de natureza constitucio-
nal, fundado em um viés político, por cuidar de um controle social do 
indivíduo sobre o bem público. O cidadão, em nome próprio, pleiteia 
direito alheio, que, no caso em questão, é o que envolve o interesse 
da coletividade. É importante notar que deve ser um ato ilegal, lesivo 
ou apenas possuir potencialidade lesiva ao patrimônio público e que 
também pode ser pleiteado contra as chamadas omissões ilegais 
do poder público, de modo preventivo ou repressivo. Assim, a ação 
pode ser proposta tanto para uma correção quanto para cobrar uma 
determinada atuação estatal. Ainda, sobre a sua natureza jurídica 
ensina José Afonso da Silva (2007, p. 89): 

Constitui ela um direito público subjetivo, abstrato e autônomo, 
como qualquer ação judicial. Mas inclui-se entre os direitos 
políticos do cidadão brasileiro. Difere ainda das ações judiciais 
comuns, porque seu titular não defende interesse exclusiva-
mente seu, mas interesse da coletividade em ter uma adminis-
tração fundada nos princípios da legalidade e da probidade. 
Revela-se, assim, como uma garantia constitucional e remédio 
destinado a provocar o controle da legalidade e da moralidade 
dos atos do poder público e de entidades em que o interesse 
coletivo se faça presente.

A ação popular é composta pelo sujeito ativo, que sempre será 
o cidadão e o passivo, a entidade pública ou privada detentora do 
patrimônio público, tal como definido na Lei n. 4.717/1965, art. 
1º: regulamentadora da ação. Vale ressaltar que, de acordo com o 
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enunciado da Súmula 365 do STF, a pessoa jurídica não possui legi-
timidade para propor ação popular. Ademais, é permitido ao sujeito 
passivo do processo contestar ou não a ação, podendo até mesmo 
encampar o pedido do autor, caso seja útil ao interesse público, 
ou confessar tacitamente a ação por revelia. Por fim, destaca-se a 
atuação do Ministério Público no processo de Ação Popular, a qual, 
segundo Rodolfo Mancuso (2003, p.231): 

As atividades do Ministério Público na ação popular, de fato, 
são múltiplas, como resulta da leitura dos seguintes dispositi-
vos da Lei 4.717/65: § 4o do art. 6o; § 1º do art. 7o; arts. 9o e 16; 
§ 2o do art. 19. A interpretação sistemática conduz a este rol de 
atribuições do Ministério Público nessa ação: a) oficiante neces-
sário, enquanto fiscal da lei (custos legis); b) órgão ativador e 
agilizador da prova; c) sucessor processual do autor.

Dessa forma, no que tange à concretização de diretos, a ação 
popular garante não só o acesso à justiça, mas também a efetividade 
do processo no Estado Constitucional, além de permitir o controle da 
coisa pública e principalmente a defesa dos direitos fundamentais 
da terceira geração, como a proteção do meio ambiente. Contudo, 
nota-se ser, a ação popular, um instrumento democrático pouco 
conhecido entre os cidadãos, o que dificulta o exercício da demo-
cracia participativa para o efetivo controle da administração púbica. 
Segundo Bonavides (2011, p.571) “globalizar direitos fundamentais 
equivale a universalizá-los no campo institucional”; ademais, ao que 
intitulou de direito de quarta geração identifica os direitos à infor-
mação, ao pluralismo e à democracia direta. Porquanto, observa-se 
o quão imperioso é levar ao conhecimento dos cidadãos não só a 
existência da ação popular, como também o seu objetivo, os seus 
requisitos e os seus limites, fomentando, dessa maneira, a utilização 
desse instrumento para a participação da população na vida pública.
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Ademais, apesar de ser um remédio constitucional e fiscalizar 
a gestão da coisa pública, de acordo com Mariana Munhoz da Mota, 
em seu artigo acerca da utilização da ação popular como instru-
mento de judicialização política, “a ação popular ainda não detém 
eficácia social que se almeja, uma vez que ela é amplamente usada 
como instrumento de oposição política, que advém, principalmente, 
dos períodos de campanhas eleitorais” (MOTA, 2019). Dessa forma, é 
possível observar nas últimas eleições a influente utilização da ação 
popular para questionar atos políticos, relacionados à organização 
do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. 
Esse fato, conforme Mariana Munhoz da Mota, ocorre de modo que 
um candidato ou representante de um determinado partido polí-
tico ajuíza diversas ações populares contra seu opositor, alegando 
supostas violações ao princípio constitucional da moralidade admi-
nistrativa, a fim de difamar sua imagem e utilizar desse argumento 
falacioso para inibir o eleitor de votar de forma convicta, pois cria 
quanto à integridade de seu adversário e, assim, ganhar nas elei-
ções. Essa realidade acarreta a guerra de ações populares que, além 
de não possuir sucesso no feito, enfraquece o instituto e causa pre-
juízo ao Judiciário.

Por fim, ainda sob a ótica de oposição política no âmbito da 
ação popular, tem-se a importante advertência desenvolvida pelo 
professor Hely Lopes Meirelles (2009, p.150):

A ação popular vem sendo desvirtuada e utilizada como meio 
de oposição política de uma Administração a outra, o que 
exige do Judiciário redobrada prudência no seu julgamento, 
para que não se transforme em instrumento de vindita parti-
dária, nem impeça a realização de obras e serviços essenciais 
à comunidade que ela visa proteger.

http://conteudojuridico.com.br/consultas/Artigos?articulista=Mariana%20Munhoz%20da%20Mota
http://conteudojuridico.com.br/consultas/Artigos?articulista=Mariana%20Munhoz%20da%20Mota
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CONCLUSÃO

A partir dessa singela pesquisa depreendeu-se que a ação popu-
lar é um instrumento de controle social da coisa pública fundamen-
tada na efetivação das garantias institucionais, e sua execução pela 
via processual. Dessa forma, no que tange à efetivação das prer-
rogativas constitucionais, a ação popular visa a atestar a correta e 
concreta participação popular na gestão administrativa e, no dever 
fiscalizatório do Estado, além de, proteger os direitos fundamentais 
dos indivíduos como cidadãos ativos da comunidade. 
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RESUMO

O interesse de agir é consagrado no Novo Código de Pro-
cesso Civil (NCPC) como um requisito para que o processo 
seja instaurado e o mérito analisado. Este trabalho aborda 
a construção doutrinária e jurisprudencial acerca de sua 
configuração e caracterização. Diante dessas perspectivas, 
surge o confronto entre as exigências para se caracterizar a 
condição de interesse na ação e uma possível limitação da 
garantia constitucional do acesso à justiça. Nesse contexto, 
reflexões e questionamentos sobre o possível condiciona-
mento e limitação da garantia constitucional de acesso ao 
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Poder Judiciário foram apresentadas. Ao final, conclui-se 
pela necessidade de uma reflexão crítica sobre os diversos 
elementos teóricos que constroem o pressuposto proces-
sual do interesse na ação para que a tutela constitucional 
de acesso à justiça seja efetivada e, principalmente, para 
que ocorra de maneira eficaz.

INTRODUÇÃO

Este trabalho possui o objetivo principal de analisar e problema-
tizar o instituto do interesse de agir, considerado como um requisito 
de validade objetivo extrínseco e positivo (DIDIER JR., 2015). Como 
corolário do acesso à justiça, a sua verificação é essência para que 
haja o regular exercício do direito de ação (CÂMARA, 2017). Por se 
tratar, então, de um pressuposto processual (ou, como afirmado 
acima sob outra perspectiva conceitual), deve ser aferido para que 
se instaure e se desenvolva um processo regular, caso ausente, o 
pedido não será analisado e o processo será julgado extinto sem a 
resolução do mérito.

 A partir dessa noção geral, algumas perplexidades acerca da 
sua configuração podem ser identificadas. Há dificuldades a respeito 
do método e dos requisitos objetivos para caracterizá-lo, bem como 
da sua compatibilidade com o modelo contemporâneo de um pro-
cesso constitucionalizado (CABRAL, 2009). Essa imprecisão importa 
a necessidade de analisar certos casos concretos com as suas espe-
cificidades para reconhecer o seu preenchimento. No âmbito da 
jurisprudência do STF, a título de exemplo, são criados verdadeiros 
requisitos especiais, como o prévio requerimento administrativo ou 
a prévia tentativa de obter a pretensão por meio extrajudicial (STF, 
RE 631240/MG, julgado em 27/8/2014 em regime de repercussão 
geral, informativo 756). 
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Chega-se, nesse contexto, à linha tênue entre tais exigências 
processuais e à possível limitação ao acesso à justiça e ao direito de 
se invocar a tutela jurisdicional, garantido em âmbito constitucional. 

Portanto, diante da relevância do acesso à justiça para a pro-
teção do direito material supostamente violado, aborda-se a pro-
blemática com o objetivo de realizar uma reflexão crítica, traçando 
possíveis caminhos teóricos para contribuir com o debate.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada neste trabalho se pautou em uma abor-
dagem teórica qualitativa, com base em legislações, jurisprudências 
e revisões bibliográficas de doutrinas e artigos acerca da temática 
proposta. Além disso, foi realizado um exame da jurisprudência 
nacional, em especial, nos últimos 5 (cinco) anos com predominância 
das cortes superiores. a fim de aferir a repercussão da problemática. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para que o Poder Judiciário analise uma demanda, é preciso 
que sejam preenchidos alguns requisitos de admissibilidade para 
o regular exercício do direito de ação (CÂMARA, 2017). O Código de 
Processo Civil de 1973 trazia o interesse de agir, a legitimidade para 
a causa e a possibilidade jurídica do pedido como condições da ação. 
O código atual não mais utiliza o termo e insere o interesse de agir 
e a legitimidade no rol de pressupostos processuais4, não tratando 
mais da possibilidade jurídica do pedido nesse âmbito (DIDIER, 2015).

4 A previsão do interesse na ação consta no art. 17 e art. 485, inciso VI, da Lei nº 13.105, de 16 
de março de 2015. Importante ressaltar que a questão sobre qual teoria da ação foi adotada no 
Novo Código de Processo Civil ainda não é pacificada na doutrina. Por isso, aqui, parte-se da 
premissa adotada pelo citado autor Fredie Didier.
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Autores, como Didier JR., entendem que é possível identificar 
pressuposto processual lato sensu e em stricto sensu: o primeiro abran-
geria os requisitos de existência e validade do processo, enquanto 
o segundo apenas os de existência validade (DIDIER, 2015, p. 310). 
Adotando essa análise do autor, o interesse de agir é considerado um 
requisito de validade objetivo extrínseco e positivos, dentro do rol 
de pressupostos processuais em sentido lato (DIDIER, 2015, p 310).

O interesse processual pode, assim, ser conceituado como um 
fato que deve existir para que se instaure o procedimento de maneira 
válida, caso contrário, o pedido não será examinado e o processo 
será extinto sem a resolução do mérito (Didier, 2015, p 359). 

Parcela da doutrina explica que o interesse de agir deve ser anali-
sado diante de duas dimensões: a da necessidade e a da utilidade da 
tutela jurisdicional pleiteada. A dimensão do interesse-necessidade 
consiste da visão do processo como última ratio (CABRAL, 2009). A 
evolução dessa concepção resultou na dimensão do interesse-uti-
lidade, na qual o legislador pretende evitar o excesso de atividade 
jurisdicional inútil (CABRAL, 2009).

Por outro lado, há uma outra concepção doutrinária que, ao 
invés de analisar a utilidade, considera o interesse-adequação, con-
sistente na análise da conveniência do meio processual ao compa-
rá-lo com outros meios mais econômicos ou eficazes (DINAMARCO, 
2003). 

Delineado os possíveis elementos do interesse de agir, é impor-
tante refletir se à luz desses substratos a busca pela proteção ao 
direito material supostamente violado deve se iniciar ou encerrar 
na prestação jurisdicional estatal. Se pode ser compreendido no 
âmbito do interesse de agir que a atuação do Poder Judiciário deve 
ser a ultima ratio, isto é, buscado apenas quando não houver mais 
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outras alternativas de solucionar a lide, frente ao contexto constitu-
cionalizado do processo de ampla garantia ao acesso à justiça e ao 
Poder Judiciário.

A necessidade de se buscar as outras vias possíveis de se chegar 
a uma solução para caracterizar o pressuposto processual do inte-
resse de agir é uma questão delicada que gera diversas discussões. 
Isso porque há uma dificuldade de se caracterizar objetivamente o 
que, de fato, consistiria em uma demonstração de interesse na ação 
pela parte autora, necessitando de uma análise de cada caso con-
creto, diante de suas peculiaridades e especificidades.

Em regra, na legislação pátria e nos tribunais brasileiros, não há 
a exigência de que as vias administrativas sejam buscadas e, muito 
menos, exauridas, para permitir que se ingresse com uma ação 
perante o Poder Judiciário. 

Acontece que no âmbito do Direito Previdenciário há entendi-
mento definido pelo STF em sede de repercussão geral de que o pré-
vio requerimento administrativo é indispensável para caracterizar 
o interesse na ação (STF. RE 631240/MG, julgado em 27/8/2014 em 
regime de repercussão geral, informativo 756). Nota-se que apenas 
o requerimento já é suficiente, não havendo a exigência de exauri-
mento de todas as vias administrativas e recursais. Assim consigna a 
tese de repercussão geral do STF, a qual se destaca:

RE 631240  - I- A concessão de benefícios previdenciários 
depende de requerimento do interessado, não se caracteri-
zando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para 
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de pré-
vio requerimento não se confunde com o exaurimento das 
vias administrativas; II -  A exigência de prévio requerimento 
administrativo não deve prevalecer quando o entendimento 
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da Administração for notória e reiteradamente contrário à 
postulação do segurado; [...]

Nesse mesmo sentido, em diversos casos específicos de compe-
tência cível, a jurisprudência vem sinalizando sobre a necessidade de 
se demonstrar, minimamente, que houve uma tentativa de se lograr 
êxito naquele pedido por via administrativa ou outras vias extraju-
diciais, que resultou em uma pretensão resistida ou negada pela 
outra parte. A exemplo desses casos tem-se as ações que envolvem 
o seguro DPVAT e ações de requerimento de exibição de documen-
tos, em que foi constatada a necessidade de prévio requerimento 
administrativo para caracterizar o interesse na ação. Assim consta 
em diversos julgados importantes do STF, STJ e outros tribunais de 
âmbito estadual, conforme é possível observar:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 
CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMI-
NISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA 
COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF 
NO RE 631.240-RG. 1. O estabelecimento de condições para 
o exercício do direito de ação é compatível com o princípio 
do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, 
da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da 
Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos 
autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça 
ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifes-
tação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio 
requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 
esgotamento das instâncias administrativas. [...] (RE 839314, 
Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado 
em DJe-202 divulg 15/10/2014 public 16/10/2014)
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EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. EXIBI-
ÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 
EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO COM-
PROVAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONO-
RÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. SÚMULA Nº 568/
STJ. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 1290510 SP 2018/0108346-7, 
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Jul-
gamento: 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publica-
ção: DJe 21/03/2019)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO 
DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - O STJ já assentou 
entendimento no sentido de que se faz necessária a prévia 
solicitação dos documentos no âmbito administrativo para 
configurar o interesse de agir para a propositura da ação de 
exibição de documentos.- No caso em comento, não há nos 
autos a menor evidência de que o prévio requerimento fora 
solicitado pelo autor, a fim de obter junto a instituição finan-
ceira cópia do contrato pretendido, restando ausente o inte-
resse processual do recorrente.- Recurso não provido. (TJ-PE 
- AGV: 5137644 PE, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Jul-
gamento: 28/03/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 
22/04/2019)

Parece uma solução razoável, tendência de se tornar cada vez 
mais frequente nas decisões dos tribunais ao deparar-se com deter-
minados casos concretos, visto que é de suma importância a demons-
tração do interesse processual pelo autor, ao passo que os dispositi-
vos legais processuais não demonstram objetivamente como se dá a 
análise desse pressuposto processual. Ademais, pretensões simples 
que não foram minimamente resistidas ou negadas e poderiam ter 
sido obtidas por outros meios acaba por sobrecarregar demasiada-
mente o Poder Judiciário, fazendo com que o princípio da duração 



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          65

razoável dos processos acabe por inobservado, resultando na inefe-
tividade da tutela jurisdicional. 

CONCLUSÕES

Diante do exposto, dentro do modelo processual brasileiro, 
constatou-se que uma sinalização de ser necessária a reformulação 
e releitura do princípio do acesso à justiça, considerando a necessi-
dade de coibir o abuso do direito de demandar dentro do contexto 
atual do Poder Judiciário de demasiada lentidão processual (LOPES, 
2019, p. 19). 

Partindo da concepção do interesse de agir na dimensão do 
interesse-utilidade, verificou-se que em certas situações há a neces-
sidade de prévios requerimentos administrativos para que se carac-
terize o pressuposto do interesse na ação.

Por outro lado, não seria adequado, dentro do panorama pro-
cessual contemporâneo brasileiro, exigir que as vias administrativas 
sejam esgotadas em todas as situações para se configurar o inte-
resse na ação, como defende uma parcela doutrinária (GAJARDONI; 
DELLORE; ROQUE; OLIVEIRA JUNIOR, 2019. p. 125). Essa hipótese, 
porém, já foi afastada pela própria Constituição Federal de 1988, ao 
excluir a permissão de que a lei condicionasse o ingresso em juízo à 
exaustão das vias administrativas, verdadeiro obstáculo ao princípio 
do livre acesso ao Poder Judiciário (MORAES, 1998, p. 197). 

Portanto, tal exigência configuraria um meio de cercear e limitar 
demasiadamente o direito fundamental de acesso à justiça, a garan-
tia fundamental ao processo justo e de obtenção da tutela jurisdicio-
nal, resguardado pelo art. 5º, XXXV, da CF/88. 

Dessa forma, observa-se que é preciso refletir criticamente 
sobre os diversos elementos teóricos que fundam o pressuposto 
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processual do interesse na ação para que a tutela constitucional de 
acesso à justiça seja efetivada e, principalmente, para que ocorra de 
maneira eficaz. 

Como constatado e demonstrado durante esta pesquisa, as duas 
soluções antagônicas de não impor limitações no direito de ação e, 
do outro lado, de impor a limitação excessiva de exaurimento prévio 
das outras vias, além de incompatíveis com a sistemática do orde-
namento jurídico, podem vir a se tornar prejudiciais aos próprios 
jurisdicionados que tiveram seus direitos lesados e necessitam efeti-
vamente de tutela jurisdicional. 
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RESUMO

O acesso à justiça e a busca de efetividade da tutela 
jurisdicional permeia a preocupação central do processo 
civil contemporâneo. A crise de efetividade do Poder 
Judiciário exige uma reflexão crítica e analítica da questão. 
Uma mudança de paradigma para uma nova compreensão 
da jurisdição e a prestação jurisdicional é imprescindível. 
A “fetichização” pelo sistema dos precedentes por si só 
não é um meio adequado ao fim almejado de combater 
a referida. A opção tem uma notória falha de premissa. 
Mantém a pretensão de solucionar a questão dentro no 
âmbito do próprio Poder Judiciário, que se encontra 
sobrecarregado. A ressignificação do acesso à justiça que 
perpassa pela necessidade de se compreender jurisdição 
como a função preponderantemente estatal, passível de se 
valer dos meios extrajudiciais, privados ou públicos, de auto 

1 Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Pós-
-graduado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). Pós-graduando 
pela Universidade Candido Mendes em Direito do Consumidor e Direito Registral e Notarial. 
Atualmente professor substituto da Universidade Federal Fluminense, campus Volta Redonda 
e advogado.
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e heterocomposição do litígio. Uma noção contemporânea 
de acesso à justiça envolve uma releitura do princípio da 
inafastabilidade da jurisdição com uma atuação paralela com 
diversas vias de opções para a resolução do conflito social. A 
necessidade do fim do monopólio judicial para a resolução 
dos conflitos sociais é uma questão complexa de suma 
importância e que ainda carece de maior reflexão no Brasil.

INTRODUÇÃO

A prestação jurisdicional brasileira vivencia uma verdadeira crise 
de efetividade. Em 2018, “o Poder Judiciário finalizou o ano de 2018 
com 78,7 milhões de processos em tramitação, aguardando alguma 
solução definitiva” (CNJ, 2019, p. 79). O sistema judicial nacional, por 
conseguinte, encontra-se assoberbado pelo excesso de demandas 
não conseguindo concretizar a sua função precípua de pacificação 
social.

A importância do presente trabalho envolve a necessidade de 
se (re)pensar criticamente o sistema. Uma interpretação evolutiva 
dos princípios e garantias fundamentais do direito processual civil 
é crucial. Tudo porque, ao longo dos anos, os valores socialmente 
compartilhados e as fórmulas de convivência de uma sociedade se 
modificam. Por conseguinte, essas alterações revelam a sua relati-
vidade e, por sua vez, devem necessariamente repercutir na com-
preensão dos vetores axiológicos que norteiam o direito processual 
(DINAMARCO, 2005, pp. 246-247). Portanto, uma mudança de para-
digma para uma nova compreensão da jurisdição e a prestação juris-
dicional é imprescindível.

Uma ressignificação do acesso à justiça, então, perpassa 
pela necessidade de se compreender jurisdição como a “função 
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preponderantemente estatal, exercida por um órgão independente 
e imparcial, que atua a vontade concreta da lei na justa composição 
da lide ou na proteção de interesses particulares” (GRECO, 2015, p. 
69). Reconhecer, portanto, que se trata de função essencialmente 
estatal, mas não exclusiva. Logo, alcança, inclusive, a atuação por 
particulares (PINHO, 2018, pp. 151-158). Além disso, abrange a com-
preensão de um Estado-juiz minimalista.

Portanto, o objetivo é estabelecer uma reflexão crítica sobre 
a necessidade do fim do monopólio judicial para a resolução dos 
conflitos sociais e o reconhecimento de um sistema paralelo com 
diversas vias com agentes, públicos e privados, e mecanismos auto 
e heterocompositivos.

METODOLOGIA

Neste trabalho utilizou-se essencialmente o método de pesquisa 
bibliográfica de maneira qualitativa. O critério para seleção das fon-
tes foi a identificação e utilização de autores de referência sobre o 
tema. Para aprofundamento da reflexão, expandiu-se o estudo para 
alcançar aqueles que também apresentam uma visão analítica e crí-
tica em prol da busca da efetividade da tutela jurisdicional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional são temas 
de grande relevância para o Direito Processual Civil Contemporâ-
neo (CAPPELLETTI, GARTH, 1988; DIDIER JR., 2019; MARINONI, ARE-
NHART, MITIDIERO, 2017; PINHO, 2018). Cuida-se de desafio mundial 
a ser considerado conjuntamente com as circunstâncias da pós-mo-
dernidade. Tem-se que, além de uma tutela jurisdicional adequada, 
efetiva e tempestiva, uma sociedade de massa e globalizada exige 
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uma mudança de paradigma para uma nova compreensão da juris-
dição e da prestação jurisdicional. O acesso à justiça é justamente a 
base para uma adequada concepção do processo civil contemporâ-
neo (PINHO, 2017).

Nesse contexto, ressalta-se que uma interpretação evolutiva 
dos princípios e garantias fundamentais do direito processual civil 
é crucial. Tudo porque, ao longo dos anos, os valores socialmente 
compartilhados e as fórmulas de convivência de uma sociedade se 
modificam. Por conseguinte, essas alterações revelam a sua relati-
vidade e, por sua vez, devem necessariamente repercutir na com-
preensão dos vetores axiológicos que norteiam o direito processual 
(DINAMARCO, 2005, pp. 246-247).

É relevante, então, compreender o acesso à justiça como a 
garantia de acesso à ordem jurídica justa (WATANABE, 1988, p. 128). 
Não se devem admitir entendimentos que o limite ao direito a uma 
resposta formal do Estado-juiz. Impõe-se reconhecer a não obten-
ção da justiça substancial quem sequer tem o exame de sua preten-
são ou a tem tardiamente ou, ainda, que a resolução não repercuta 
positivamente em sua esfera pessoal (DINAMARCO, 2005, p.112).

CAPPELLETTI analisou os óbices à efetividade do acesso à jus-
tiça e identificou ondas renovatórias do direito processual (CAPPEL-
LETTI, GARTH, 1988)2. Na realidade brasileira, a parcial “superação” 
de obstáculos à ordem jurídica justa possibilitou um exponencial 
crescimento do número de demandas. Em 2018, “o Poder Judiciário 

2  Por se tratar de um resumo expandido e considerando o recorte temporal proposto, limitar-
-se-á a apresentar a pré-compreensão para manter a abordagem de uma reflexão crítica vol-
tada para a contemporaneidade. Com as devidas vênias, remete-se o leitor à obra citada para 
maiores considerações a respeito das “ondas renovatórias” envolvendo a “assistência jurídica 
gratuita dos hipossuficientes”, a “representação dos direitos difusos e coletivos” e o “novo en-
foque do acesso à justiça”.
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finalizou o ano de 2018 com 78,7 milhões de processos em tramita-
ção, aguardando alguma solução definitiva” (CNJ, 2019, p. 79). O sis-
tema judicial brasileiro, por conseguinte, encontra-se assoberbado 
pelo excesso de demandas não conseguindo concretizar a sua fun-
ção precípua de pacificação social.

No afã de buscar meios de combater a crise de efetividade, a 
doutrina brasileira que costumava abeberar-se na produção cientí-
fica da Europa continental, passou, cerca de quatro décadas, a ter 
uma crescente curiosidade em relação a institutos norte americanos 
(MOREIRA, 2001, p.14). Há quem considere uma “verdadeira ‘fetichi-
zação’ em relação ao common law” (ABBOUD, 2012, p. 439). A dinâ-
mica dos precedentes ganhou especial relevo no estudo do direito 
processual brasileiro como se pudesse solucionar a referida crise. 

Todavia, a adoção de diversas técnicas de abreviamento do pro-
cesso de julgamento com uma sistemática análoga à dinâmica dos 
precedentes não se revelam a adequados ao fim almejado. A opção 
tem uma notória falha de premissa. Mantém a pretensão de solucio-
nar a questão dentro no âmbito do próprio Poder Judiciário. Ora, se 
a justiça brasileira encontra-se sobrecarregada, parece ser mais ade-
quado uma distribuição racional dos trabalhos pelos diversos agen-
tes da sociedade. 

A ressignificação do acesso à justiça, então, perpassa pela neces-
sidade de se compreender jurisdição como a “função preponderan-
temente estatal, exercida por um órgão independente e imparcial, 
que atua a vontade concreta da lei na justa composição da lide ou na 
proteção de interesses particulares” (GRECO, 2015, p. 69). Em outros 
termos, trata-se de função essencialmente estatal, mas não exclu-
siva. Logo, alcança, inclusive, a atuação por particulares (PINHO, 
2018, pp. 151-158). Eis a afirmação de GREGO: 
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a composição de litígios e a tutela de interesses particulares 
podem ser exercidas por outros meios, por outros órgãos, 
como os órgãos internos de solução de conflitos, estruturados 
dentro da própria Administração Pública, compostos de agen-
tes dotados de efetiva independência, e até por sujeitos priva-
dos, seja por meio de arbitragem, seja pela justiça interna das 
associações (GRECO, 2015, 70).

A partir do exposto, a noção contemporânea de acesso à justiça 
envolve uma releitura do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 
A ressignificação impõe reconhecer que não se limita ao acesso ao 
judiciário, mas sim que se se estende às possibilidades de solucionar 
conflitos no âmbito privado. Portanto, o acesso à ordem justa não 
está vinculado necessariamente à função judicial, muito menos ao 
monopólio estatal da justiça (PINHO, 2019, p. 802).

Ressalva-se que não se afirma uma prevalência da atuação dos 
atores diversos do Estado-juiz. Ao contrário, a ressignificação signi-
fica uma atuação paralela com diversas vias de opções para a reso-
lução do conflito social (TARUFFO, 2009, pp. 86-87).

Evidencia-se, por tudo isso, que a mudança de paradigma 
remete a compreensão de um Estado-juiz minimalista3. Cabe ao 
magistrado assumir um novo papel, gerenciar o conflito para orien-
tar as partes e, inclusive, mostrar-lhes os mecanismos mais adequa-
dos para tratar aquela situação deduzida (PINHO, 2019, p. 805). Em 
última, análise deve-se empoderar as partes para que não haja uma 
automática substituição do poder de decisão do conflito das partes 
para a figura do julgador.

Portanto, em verdade, o novo enfoque do acesso à justiça, a 
terceira onda renovatória, defendido por CAPPELLETI (op. cit.) ainda 

3  Não se desconhece o fenômeno da desjudicialização, apenas não se adentra no tópico por 
questões de recorte temático.
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não foi implementado no Brasil. Há um protagonismo do Estado-juiz 
exacerbado como meio de solução da lide, enquanto o recomendá-
vel para equilíbrio do sistema seria prestigiar os meios extrajudiciais, 
privados ou públicos, de auto e heterocomposição do litígio. Urge 
uma verdadeira mudança cultural com o fim do monopólio judicial 
para a resolução dos conflitos sociais. Essa é uma questão complexa 
de suma importância e que ainda carece de maior reflexão no Bra-
sil, apesar de um notável desenvolvimento da doutrina pátria mais 
atual nesse sentido (PINHO, 2019, pp. 804-806).

CONCLUSÕES

Conclui-se que é notória a crise de efetividade do Poder Judi-
ciário brasileiro, havendo dados alarmantes levantados pelo CNJ. 
Como consequência, há certa urgência em se (re)pensar o acesso à 
justiça. Até mesmo por conta das mudanças ocorridas ao longo dos 
anos na sociedade.

Constatou-se que o acesso à justiça é a base para uma adequada 
concepção do processo civil contemporâneo. A partir disso, verifi-
cou-se que ele não deve se limitar a apenas uma resposta formal. O 
acesso deve ter conotação substancial e efetiva, deve ser compreen-
dido com a garantia de acesso à ordem jurídica justa.

Uma mudança de paradigma, por conseguinte, deve ser 
acompanhada de uma ressignificação do acesso à justiça e do 
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Deve, 
portanto, abranger o reconhecimento de um Estado-juiz minimalista 
com diversas vias com agentes, públicos e privados, e mecanismos 
auto e heterocompositivos.

Entretanto, uma reflexão crítica sobre a necessidade do fim 
do monopólio judicial para a resolução dos conflitos sociais e o 
reconhecimento de um sistema paralelo ainda é muito incipiente, 
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apesar de um notável desenvolvimento da doutrina pátria nesse 
sentido.
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RESUMO

No estudo em desenvolvimento, pretende-se, a partir de 
uma análise teórico-jurídica, tratar sobre as sentenças 
manipulativas e intermédias na Justiça Constitucional, 
em especial, aquelas sentenças de efeitos aditivos ou 
modificativas. As sentenças manipulativas, que decorrem 
das decisões de inconstitucionalidade em sede de controle 
abstrato, sã, em síntese, decisões que determinam tanto 
os parâmetros dos sentidos adjacentes à uma norma, 
como também os efeitos propriamente ditos da norma 
submetida a análise da Corte Constitucional. Assim, são 
consideradas sentenças manipulativas, dentre outras, 
as decisões responsáveis pela modulação dos efeitos; as 
decisões interpretativas condicionais, isto é, as decisões 
de acolhimento ou, em algumas hipóteses, de rejeição e; as 
decisões com efeitos aditivos. Nesta linha, analisando-se as 
sentenças com efeitos aditivos, pode-se considerar como 
uma técnica de decisão reparadora, ou seja, que adiciona 
determinado conteúdo normativo à norma-texto. De igual 
modo, torna-se possível observar que estas caracterizam-se 
por suas componentes ablativas e reconstrutivas. Desta 
forma, diante de um inequívoco juízo de invalidade e/ou 
inconstitucionalidade, seja por decorrência de violações 
ao princípio da igualdade – ou não -, estas possuem o 
objetivo de indicar ou adicionar uma norma para assegurar 
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ideais condições para o exercício de determinado direito. 
Identifica-se que, apesar das sentenças com efeitos 
aditivos não se encontram acolhidas na ordem jurídica 
constitucional brasileira, alguns autores entendem que o 
STF vem se utilizando desta técnica, fundamentalmente, 
nas questões que se referem as omissões normativas 
inconstitucionais. 

INTRODUÇÃO

A prevalência na aplicação de certos institutos, bem como de 
técnicas de decisão judicial no âmbito da Justiça Constitucional é 
algo característico e partilhado por diversos países, sendo certo 
que nos últimos trinta anos tem se tornado cada vez mais comum, 
principalmente, naqueles sistemas reconhecidamente tradicionais 
de característica romano-germânica. Nesse sentido, o próprio STF 
brasileiro e, também, por razões características e similares presentes 
no sistema e na estrutura jurídico-constitucional brasileira, tem 
se utilizado de inúmeras técnicas de decisão advindas do Tribunal 
Constitucional Federal da Alemanha (Bundesverfassungsgericht), 
entre as quais podemos citar à técnica de interpretação conforme 
à Constituição (verfassungskonforme Auslegung), na qual 
posteriormente foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. 
Desta forma, pretende o presente estudo verificar a compatibilidade 
na utilização das sentenças manipulativas, fundamentalmente, 
aquelas denominadas como de efeitos outros momentos foram 
utilizadas por países como Espanha e Portugal. Para além destas 
considerações, o presente estudo tem por pretensão distinguir a 
partir da visão de Friedrich Müller o que podemos considerar um 
texto e uma norma para que, com isso, seja possível um âmbito de 
compreensão sobre o ponto fulcral das sentenças aditivas. Ainda, 
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pretende-se efetuar uma delimitação teórica sobre as sentenças 
intermédias ou manipulativas na Justiça Constitucional para que 
nos situemos em linhas consideradas adequadas, bem como os 
limites e possibilidades desta técnica.

METODOLOGIA

O trabalho ora desenvolvido, fundado em pesquisa básica 
estratégica, de natureza qualitativa, que se utiliza de critérios 
metodológicos baseados tanto em pesquisa bibliográfica, quanto 
em pesquisa jurisprudencial, pretende analisar as sentenças com 
efeitos aditivos, fundamentalmente, no caso brasileiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O lugar comum das sentenças manipulativas com efeitos 
aditivos diz respeito a preocupação com o conteúdo normativo 
que será delimitado pelo intérprete constitucional no momento da 
interpretação-aplicação, de forma que, faz-se antes necessário uma 
distinção sobre o que vem a ser um texto normativo e uma norma 
propriamente dita, tendo por base a teoria normativo-estruturante 
de Müller. De igual modo, é possível analisar, com base em diversos 
autores, que as questões concernentes as sentenças com efeitos 
aditivos possuem inúmeras críticas, isto é, admitem alguns que, 
mesmo quando estamos diante de uma norma que visa concretizar 
determinados direitos constitucionalmente assegurados, mas que 
ao mesmo tempo discrimina um determinado grupo de pessoas, 
ainda assim o juiz-constitucional não poderia valer-se da técnica 
aditiva, uma vez que estaríamos diante de uma hipótese de 
usurpação de poder, devendo o legislativo manifestar-se em seu 
juízo de prevalência sobre a decisão do magistrado, ainda que desta 
resulte em desigualdade. Nesta concepção, para autores como o 
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constitucionalista português Rui Medeiros, caberia tão somente ao 
Tribunal Constitucional expurgar a norma do ordenamento jurídico 
ou, em outros casos, conceder certo período temporal (prospectivo 
pro futuro) para que o legislador supra a omissão legislativa 
causadora de determinada desigualdade como no caso em tela. No 
caso em tela, evitar-se-ia uma atuação do tipo ativista judicial hard. 
Ainda encontram-se em análise as decisões da Corte Constitucional 
brasileira no sentido de definir se sua atuação nestes casos estaria 
mais próxima a ao referido ativismo judicial hard, ou se é possível 
observar uma posição de autocontenção.

CONCLUSÕES

No presente estudo, conseguimos observar que um dos grandes 
óbices na utilização das sentenças manipulativas com efeitos 
aditivos, diz respeito à uma questão de legitimidade por parte 
do Tribunal Constitucional no momento em que este indica ou 
adiciona uma projeção por via interpretativa ao conteúdo da norma 
na garantia de determinado direito. Assim, o problema reside em 
considerar até que ponto estamos diante de um ativismo judicial do 
tipo hard ou, noutros casos, de hipóteses em que o juiz-constitucional 
pode usurpar a competência constitucional conferida ao legislador. 
De toda a sorte, é possível analisar, principalmente, quanto ao caso 
português, que esta técnica de decisão vem sendo utilizadas cada 
vez menos pela Corte Constitucional, mas ainda assim utilizada. 
Dito isto, por certo, a realidade além-mar não se confunde com a 
realidade brasileira, de forma que no presente trabalho é possível 
concluirmos pela aplicabilidade desta técnica de decisão, desde que 
o STF não se valha desta técnica como meio apto a elaboração de 
regras e/ou critérios que não estão previstos constitucionalmente, o 
que vem sendo objeto de nossa análise.



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          80

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Maria Lúcia. Justiça Constitucional e Trinta Anos de Constituição. In: 30 
anos da Constituição Portuguesa – 1976/2006, edição especial da Revista Themis – 
Revista da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, 2006.

CANAS, Vitalino. Introdução às Decisões de Provimento do Tribunal Constitu-
cional (Conteúdo, Objeto, Efeitos). 2. ed. In: Revista da Associação Académica da 
Faculdade de Direito de Lisboa, 1994.

DUARTE, Marta Raquel Cabral. As sentenças intermédias na Justiça Constitucio-
nal Portuguesa. Revisitação do tema a propósito da «jurisprudência da crise». Dis-
sertação de mestrado em Ciências Jurídico-Políticas. Coimbra: Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, 2017, 141f.

HESSE, Konrad. Escritos sobre Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estu-
dios Constitucionales, 1983.

MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Ed. Universidade 
Católica Portuguesa, 1999.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Consti-
tucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

MORAIS, Carlos Blanco de. Curso de Direito Constitucional: Teoria da Constituição 
em Tempo de Crise do Estado Social. T. II. Vol. II. 1. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 
2014.

MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça Constitucional: Garantia da Constituição e Con-
trolo da Constitucionalidade. T. I. 2. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2006.

MORAIS, Carlos Blanco de. Justiça Constitucional: O Contencioso Constitucional 
Português entre o Modelo Misto e a Tentação do Sistema de Reenvio. T. II. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2005.

MÜLLER, Friedrich. Métodos de Trabalho do Direito Constitucional. Trad. Peter Nau-
mann. Porto Alegre: Síntese, 1999.



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          81

ACESSO À JUSTIÇA E ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA: A 
EFETIVIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO NO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA
DIÓRIO, Letícia Silva1

MONTEIRO, Matheus Vidal Gomes2

 Palavras-chave: Acesso à Justiça, Assistência Jurídica, Defensoria 
Pública, Direito Fundamental, Efetividade.
Eixo temático: GT 01 – Acesso à Justiça e Efetividade do Processo 
no Estado Constitucional. 

RESUMO

O presente estudo tem a finalidade de promover uma aná-
lise sobre os meios de assistência jurídica gratuita (AJG) à 
luz da efetividade do acesso à justiça através da atuação da 
Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, no Muni-
cípio de Volta Redonda. Simultaneamente, dada a impor-
tância da temática, buscar-se-á explorar desde conceitos 
básicos de acesso à justiça, a críticas e evoluções ao longo 
do tempo, bem como o modelo público de assistência jurí-
dica estatal oferecido a população hipossuficiente de Volta 
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Redonda, ressaltando a função do acesso igualitário à jus-
tiça como direito fundamental constitucional. Registra-se, 
inicialmente, que o presente trabalho encontra-se inserido 
num contexto de uma pesquisa em andamento cujo foco 
maior é desenvolver, sob o prisma das barreiras e ondas 
renovatórias de acesso à justiça exposto por Cappelletti e 
Garth (1988), um estudo acerca do acesso à justiça, através 
da AJG ofertada pela Defensoria Pública do Estado do Rio 
de Janeiro localizada em Volta Redonda. E, numa perspecti-
va ampliada, dialoga com outras pesquisas em andamento 
a respeito da prestação da assistência jurídica gratuita por 
diversos outros órgãos, no Município de Volta Redonda – RJ. 
Acerca da metodologia, é necessário ressaltar que o presen-
te estudo se encontra dividido em duas etapas, sendo a pri-
meira pautada em uma análise histórico-descritiva e a se-
gunda pautada em uma análise de campo, a fim de verificar 
as situações-problema experimentadas pelos Defensores 
Públicos e os colaboradores como, também, as dificulda-
des da população hipossuficiente ao buscarem efetividade 
em seus direitos e, consequentemente, vislumbrar soluções 
para tais situações. 

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988, conhecida como “Constituição 
Cidadã”, consagra em diversos artigos os direitos concernentes ao 
indivíduo e a sociedade, como garantias fundamentais a serem as-
segurados a todos, sendo o direito ao acesso à justiça contemplado 
em seu art. 5º, incisos XXXIV e XXXV, uns dos principais direitos fun-
damentais, pois este assegura ao cidadão os meios de reivindicar, 
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perante o poder estatal, o cumprimento de seus deveres mínimos 
para com a população. 

E, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, na qual 
ocorreu a reforma do Judiciário (TAVARES, 2012, p. 742), mudanças 
significativas podem ser verificadas a fim de reforçar os menciona-
dos direitos individuais consagrados, veiculando novas garantias 
sociais e, ainda, modificando parâmetros de acesso à justiça com o 
intuito de que todas as pessoas, a priori, as consideradas hipossufi-
cientes, consigam solucionar suas controvérsias junto ao Judiciário. 

Pode-se dizer que, o acesso à justiça é um requisito fundamen-
tal, sendo o mais básico dos direitos humanos (CAPPELLETTI; GARTH, 
1988, p. 12). Presencia-se, neste contexto da reforma do Poder Ju-
diciário, o surgimento de novos direitos fundamentais e princípios 
constitucionais, como o princípio da razoável duração do processo 
judicial, bem como outros mecanismos de garantia de celeridade 
processual. Ao considerar a referida reforma, observa-se como uma 
das características trazidas, o grande fortalecimento da atuação 
das Defensorias Públicas, como instituições essenciais à função ju-
risdicional do Estado, a fim de garantir população hipervulnerável 
a inafastabilidade do Judiciário. Contudo, mesmo com essa acep-
ção, ainda são grandiosos os esforços para garantir que a população 
tenha êxito e acesso a um serviço público de qualidade, reforçado 
na ideia de assistência jurídica gratuita aos vulneráveis como direi-
to fundamental de cidadania prevista no art. 5º, LXXIV, CRFB, sendo 
necessária a discussão acerca da evolução do conceito de acesso à 
justiça e os obstáculos que impedem a plena efetivação desse direito 
fundamental.

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objeto de estu-
do, a atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro no 
Munícipio de Volta Redonda/RJ, ressaltando as questões mais rele-



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          84

vantes de acesso à justiça e a garantia dos direitos da população hi-
possuficiente. 

METODOLOGIA

O método adotado para o presente trabalho foi dividido em 
duas etapas: (i) descritiva – análise histórica da atuação da Defen-
soria Pública do Estado do Rio de Janeiro, consagrando o estudo 
da legislação brasileira, bem como da Lei Complementar do referi-
do órgão, estabelecendo contrapontos com a teoria e o estudo do 
direito fundamental de acesso à justiça a fim de estabelecer parâ-
metros que possam vislumbrar a pesquisa prática e levantamento 
dos dados estatísticos, com ênfase no ano de 2019, do Município de 
Volta Redonda relevantes ao tema, detalhando possíveis problemas 
relacionados à quantidade de demandas em relação ao número de 
atendimentos e de assistidos, amplitude dos horários de atendimen-
to, detalhamento da estrutura da Instituição, além de observar os 
resultados dos programas de iniciativa da Defensoria Pública vol-
tados a comunidade local, como, por exemplo, o notório “Curso de 
Formação Defensores da Paz”, e os projetos “Defensoria em ação”, 
“Caravana de Direitos”, e “Justiça Itinerante”; (ii) prática – análise de 
campo junto a Instituição (Núcleo e na Comarca), apensando os mé-
todos e práticas adotadas, e ressaltando situações problema no âm-
bito de sua competência e de sua atuação, principalmente, no que 
concerne às dificuldades enfrentadas pelos vulneráveis ao acesso à 
justiça a fim de propor soluções adequadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste parâmetro, cumpre-se ressaltar que, conforme supramen-
cionado, o presente estudo encontra-se em andamento, atualmente 
na etapa descritiva, entretanto, alguns apontamentos já podem ser 
destacados, a saber: no último censo (2010) realizado pelo Institu-
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to Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número populacio-
nal da cidade de Volta Redonda era de 257.803 habitantes, sendo a 
população estimada no ano de 2019 de 257.803 habitantes. Diante 
desse contexto, é possível verificar que embora a Defensoria Pública 
do Estado tenha competência para atuar em diversas áreas, como 
Direito de Família, Cível, Criminal e Fazenda Pública, a população do 
referido município vem apresentando aumento significativo, o que 
pode gerar certa insuficiência na atuação dos Defensores Públicos 
nas demandas, vez que a atuação destes não se restringe apenas às 
funções institucionais, pois há diversos outros projetos que necessi-
tam da colaboração dos membros de referida instituição. Ademais, 
em contraponto ao aumento das demandas e da assistência jurídi-
ca gratuita, é possível que em dado momento, ocorra a morosida-
de na resolução de determinados casos, ressalvados os casos que 
tramitam de forma prioritária e os que exigem urgência, bem como 
a superlotação nos horários destinados ao atendimento, que por 
vezes são incompatíveis para pessoas que trabalham e não conse-
guem chegar antes do horário previsto para requerer informações 
ou assistência jurídica gratuita, por exemplo. Além disso, por vezes 
a carência de informação faz com que muitas pessoas não tenham 
noção da amplitude dos seus Direitos e não são contemplados com 
a abrangência do acesso à justiça. 

CONCLUSÕES

Como cediço a atuação da Defensoria Pública do Estado é de 
suma relevância para efetivação do acesso aos direitos e à justiça 
de pessoas que carecem de recursos financeiros para contratação 
de advogados particulares. A referida Instituição vem aprimorando 
a prestação dos seus serviços a fim de auxiliar o máximo possível de 
assistidos, entretanto os entraves ainda não muitos. No decorrer do 
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presente trabalho foi possível verificar as principais discussões acer-
ca do acesso à justiça, seguindo as perspectivas adotadas pelos auto-
res Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988), colacionando o método 
à praticidade. Ademais, com a promulgação CRFB/1988, passou-se 
a fortalecer tanto os direitos fundamentais quanto os direitos so-
ciais, trazendo como reflexo para sociedade moderna uma garantia 
fundamental a todos, qual seja, a possibilidade de acesso ao Poder 
Judiciário, sendo o Estado incumbido de facilitar esse acesso de for-
ma efetiva e sem distinção. Seguindo esse aspecto, os autores supra-
mencionados evidenciam que, a atuação positiva estatal é relevante 
para assegurar os direitos sociais básicos. O direito ao acesso efetivo 
à justiça tem ganhado notoriedade na medida em que as reformas 
do welfare state tem procurando garantir novos direitos aos indiví-
duos e progressivamente vem sido reconhecido em contraponto aos 
demais direitos individuais e sociais. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 
11-12). Diante das discussões acerca do acesso à justiça, conclui-se 
que há certa inclinação para um maior aparelhamento do sistema 
de acesso à justiça e assistência jurídica gratuita, sendo o papel da 
Defensoria Pública do Estado de suma importância para sociedade, 
pois é a partir da efetivação de direitos que será possível idealizar 
um modelo de sociedade, na qual o acesso à justiça seja compatível 
a todos e que os obstáculos possam ser identificados e superados. 
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RESUMO

O texto do artigo, fruto desta pesquisa, inicia-se com um 
breve relato histórico acerca da evolução dos meios de 
pagamento, desde os mais antigos até os mais recentes, 
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enfatizando-se o papel primordial do desenvolvimento 
tecnológico e respectivos impactos nas relações comerciais 
e também no ordenamento jurídico. Em seguida, é 
abordada a questão da interpretação constitucional, 
mostrando-se que, se de um lado o hermeneuta dispõe 
de certa liberdade ao interpretar o texto constitucional 
(liberdade esta decorrente da vagueza atribuída ao seu texto 
intencionalmente pelos constituintes originário e derivado), 
de outro lado, encontra-se adstrito a certos limites, visto 
que, a despeito de certa liberdade, jamais poderá assumir o 
papel de criador da norma. Feitas as considerações acerca da 
hermenêutica constitucional, tratou-se do tema da ordem 
econômica conforme disposto no art. 170 da CFRB/88, 
chamando-se a atenção para a questão da intervenção 
versus a livre iniciativa, ambos os termos constantes do 
referido dispositivo constitucional. Após rápida abordagem 
acerca do controle de constitucionalidade adotado 
no Brasil, com destaque para o controle concentrado, 
exercido pelo Supremo Tribunal Federal, foram analisadas 
algumas decisões proferidas por nossas cortes superiores, 
principalmente aquelas oriundas do STF, no intuito de ver 
como tais decisões têm sido impactadas pelas mudanças no 
ambiente econômico e de negócios em virtude do avanço 
tecnológico.

INTRODUÇÃO

A matéria econômica consta da pauta jurídica do Estado. É 
indeclinável a atribuição, a responsabilidade jurídica e política do 
Estado de Direito no arco econômico. Considerando a presença 
do Poder Judiciário na conjuntura política, torna-se igualmente 
indeclinável o dever de aprofundar estudos na matéria.
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O mundo está cada vez mais conectado e essa conectividade, 
por óbvio, serve à economia e aos negócios; consequentemente, 
impacta também o ordenamento jurídico. Não são raras as vezes 
em que o poder judiciário se vê diante de impasses decorrentes de 
novos eventos econômicos que, pela velocidade com que surgiram, 
não encontram amparo nas leis locais.

Diante de tais impasses, como devem proceder nossas cortes 
superiores, em especial o Supremo Tribunal Federal? Devem, pois, 
rejeitar as influências externas o que vem de fora em prol de uma 
rígida e inflexível soberania nacional ou devem usar de ferramentas 
postas à disposição pelo próprio constituinte originário e derivado?

O objetivo deste artigo é tentar responder a tais questionamentos 
ou, em não sendo possível se chegar a respostas definitivas, ao 
menos levantar pontos para reflexão sobre o tema.

METODOLOGIA

O trabalho ora desenvolvido, fundado em pesquisa básica 
estratégica, de natureza qualitativa, utiliza-se de critérios 
metodológicos baseados, tanto em pesquisa bibliográfica, quanto 
em pesquisa jurisprudencial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa, embora em sua fase final, ainda encontra-se 
em andamento, mais especificamente em fase de análise da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal coletada. Todavia, 
já se percebe que questões envolvendo temas econômicos atuais, 
relacionados aos recentes avanços tecnológicos, já têm chegado 
às cortes superiores. No Supremo Tribunal Federal e no Superior 
Tribunal de Justiça, por exemplo, já vêm sendo discutidas questões 
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envolvendo Uber, Airbnb, fintechs, nomes esses que se tornaram 
verdadeiros símbolos paradigmáticos da economia digital e 
globalizada.

CONCLUSÕES

A conclusão a que se chega, portanto, é a de que nossas cortes 
superiores, em especial o STF, dispõem de ferramentas postas à 
disposição pela Constituição Brasileira para, em sede de jurisdição 
constitucional, tratar das questões impostas pelo avanço tecnológico 
à ordem econômica. Porém, ainda não é possível, com base no que 
foi até aqui analisado, estabelecer uma tendência clara no que diz 
respeito à linha a ser adotada nos próximos julgamentos, devendo, 
assim, ser feita a análise de cada concreto. De toda maneira, parece-
nos claro que, cada vez mais, que as relações dialéticas entre 
uma facticidade mutante imposta pelo mercado globalizado e a 
elasticidade das normas constitucionais de natureza principiológica 
vão ser determinantes no sentido de ensejar os novos caminhos da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria econômica.
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RESUMO

O presente trabalho pretende apresentar uma pesquisa 
preliminar sobre os problemas e prejuízos processuais 
decorridos da condução midiática dos dados, objetos, 
pessoas e demais elementos constitutivos de fatos 
passivos de apreciação da justiça, diante dos pressupostos 
necessários à provocação da jurisdição. Por meio de revisão 
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bibliográfica a pesquisa em desenvolvimento conta com 
resultados parciais, pelo curso das investigações ainda em 
andamento, e que apontam para possíveis prejuízos no 
exame preliminar de questões que podem ser objeto do 
trato processual. A prestação jurisdicional configura um dos 
mais importantes constituintes e garantidores do Estado 
Democrático de Direito, onde as regras, as normas, os 
princípios, os valores, inscritos nos parâmetros processuais 
e observados em um rigoroso grau de objetividade formal 
apontam para um contrato civilizado e equilibrado, mesmo 
entre litigantes ou entre interesses conflitantes, que assim 
se mantêm simétricos se, alinhadas as responsabilidades 
com a imparcialidade possível na realização da justiça. 
Com efeito, a preocupação com o acesso à justiça requer 
a observância da legitimidade propositiva que, assim 
pode ser denominada, por distar de afetações distorsivas 
da objetividade pelo expediente propagado por formas 
conduzidas e redesenhadas da informação e, que ainda 
podem ensejar, até mesmo a potencial deformidade 
interpretativa descaracterizadora da natureza jurídica, 
da causa de pedir, ou mesmo, majorando, ou pejorando o 
trato da justiça ao acolher o pedido na inafastabilidade da 
jurisdição.

INTRODUÇÃO

A exigência de investigar, compreender, avaliar a forma como 
a jurisdição é instaurada na trama das variáveis midiáticas implica 
responsabilidade em identificar redundâncias nessa tessitura que 
não se operam a favor da segurança do nascer e do curso processual, 
nem tampouco se alinha aos requeridos avanços processuais, 
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diante da modulação dos juízos em geral, e assim, da condução, 
em um lado pelo cenário em mídia, e por outro, no acesso, trato e 
prestação da jurisdição, sobretudo, diante da massificação cada vez, 
maior exercida pela população com entrelaçamento já não tão bem 
definido com a mídia, em casos de ilícitos que movimentam e geram 
grande comoção. Com efeito, entender de que forma essa comoção 
pode influenciar negativamente nos julgamentos, deslegitimando 
as etapas do processo, constitui elucidação essencial para que 
o processo judicial seja instaurado e transcorra na sua melhor 
fundação e dinâmica e, por conseguinte, sejam garantidos os 
princípios constitucionais do processo ao sujeito, para que o mesmo, 
também disponha da oportunidade, e não viciada, de exercer o 
contraditório e ampla defesa nos ditames do devido processo legal, 
institutos estes, absolutamente necessários ao esclarecimento do 
fato, a fim de alcançar, o mais próximo possível, da verdade real. 
Certo de que a mídia exerce um importante papel na democracia, 
quando cumpre seu dever de informar de forma verídica e imparcial 
o cidadão ou acerca da questão de fato, o pré-julgamento midiático 
que se observa na prática é um fenômeno que transforma cada vez 
mais os processos judiciais em instrumentações do poder político ou 
até mesmo em espetáculos sensacionalistas, onde há uma tendência 
em se deslegitimar os princípios essenciais ao funcionamento do 
Estado Democrático de Direito, transformando-os em obstáculos 
a serem superados para a busca de uma severa punição ou uma 
extrema indenização, sem a liberdade requerida, inclusive inibida 
pelo tempo que se resume ainda mais pela não aplacada pressão 
popular e política potencializada pela mídia. E se por um lado temos 
uma dogmática processual onde se procura propagar a igualdade 
e imparcialidade do Estado, que deve julgar de acordo com os 
princípios e regras, dentro da legalidade que rege o ordenamento 
enquanto bases para um Estado de Direito; por outro o que se 
observa são frequentes violações aos direitos fundamentais do 
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cidadão, causados pela pressão da mídia parcial e sensacionalista 
e de uma população inflamada que busca vingança e “acusa” sem 
coerência jurídica de argumentos, juízos e prescindindo da ética 
civilizatória, cujos moldes não associam justiça ato vingativo de 
mesma gravidade deliberada, refletindo a ausência de compreensão 
da proporcionalidade ao agravo sofrido em não se tratar este 
princípio constitucional processual de uma retribuição de vilania.

METODOLOGIA
A metodologia utilizada nos estudos foi, sobretudo, a revisão 

de literatura jurídica e das áreas afins que tocam e são tocadas pelo 
tema da mídia e, em especial, no Direito, o estudo desenvolveu-se a 
partir de textos doutrinários, jurisprudenciais e comparativos entre 
o direito doméstico e o alienígena.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A identificação do impacto da espetacularização na condução 

e resultado do processo na forma que ela influencia no processo 
e no exercício da função do juiz/tribunal imparcial; a violação de 
princípios, direitos e garantias. A identificação das consequências 
extraprocessuais e sua ressonância no Estado Democrático de 
Direito. Para tanto, foram utilizados os pressupostos processuais em 
diálogo com os princípios processuais Constitucionais.

CONCLUSÕES
Em decorrência da deformidade ocorrida em casos 

emblemáticos, os modos de operação da mídia se desdobra de tal 
maneira, como a distorcer as regulares manifestações institucionais 
como um todo, sociedade, mecanismos, documentos, avaliações, 
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produzindo redundâncias na objetividade e na interpretação dos 
objetos que são imprescindíveis à saúde processual e, neste sentido, 
demandando, hipótese de tratamento doutrinário e legislativo 
do tema, que é objeto de trato em ordenamentos que dispõem 
de reconhecida maturidade jurídica. Mídia, hoje globalizada, cria 
cultura da informação, porém o convencimento do juízo, não se 
confunde com dado prévio não verificado enquanto prova admitida 
em Direito. Neste desafio, a matéria tem de enfrentar o problema das 
fake News, dos sensacionalismos que podem implicar na fragilização 
da imparcialidade dos julgamentos, com a eventual lacuna técnica e 
abuso, excesso das valorações, o que constitui a exigência de uma 
abordagem mais atenta a uma questão que, embora não apresente 
uma resposta simples, possa dispor de orientações e cuidados claros 
no trato jurídico.
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RESUMO

O presente trabalho levanta conceitos, controvérsias e ini-
cia um estudo sobre uma possível aproximação da análise 
econômica do direito aos direitos fundamentais, mais espe-
cificamente sobre aquele elencado no art. 5º inciso LXXVIII 
da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e admi-
nistrativo, são assegurados a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), e 
assim utilizar a AED e o princípio da eficiência como meto-
dologia para tornar o direito à celeridade processual o mais 
eficaz possível. Para isso elaboraremos um debate entre a 
metodologia da AED e os direitos fundamentais, por inter-
médio de embate dialógico entre as bases teóricas que as 
suportam. Por agora, apresentaremos apenas resultados 
parciais, dado a figura da corrente publicação.

INTRODUÇÃO

 O objetivo da pesquisa é elucidar a relação entre o direito fun-
damental à celeridade processual e a metodologia da análise eco-
nômica do direito. Tal motivação surgiu após tomarmos conheci-
mento que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou que no 
ano de 2017, 80 milhões de processos estariam em tramitação em 
todo o país, aguardando uma definição.5 demonstrando ineficiência 

5  Os dados, publicados em 2018, fazem parte da pesquisa Justiça em Números, divulgada 
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na aplicação de direitos fundamentais. Comprometendo o direito 
fundamental à saúde daqueles que não recorreram ao poder judi-
ciário para garantir seu direito. Isso demonstra que a busca solitária 
por eficácia da norma fundamental não é o bastante. A aplicação da 
norma precisa ainda ser eficiente. Diante da realidade da sobrecarga 
que vive o Poder Judiciário, em uma época de hiperjudicialização 
do direito, o direito à celeridade processual faz-se imprescindível. 
Porém o que vemos dia após dia é uma morosidade processual afe-
tando negativamente o trabalho do Poder Judiciário, e o direito fun-
damental constitucionalmente garantido.

A respeito da questão que discute sobre os custos que garan-
tem a eficácia do direito exposto, observa-se que qualquer direito 
possui custos, e não apenas os direitos fundamentais de segunda 
dimensão. Neste caso, o Estado, a fim de assegurar tal direito, pre-
cisa encontrar formas de, concomitantemente, garantir a eficácia 
jurídica da norma e minimizar os custos gerados. Nessa diretriz, a 
análise econômica do direito pode ser a solução ideal para garantir 
que o direito fundamental seja eficaz, alcançando o maior benefício 
possível com os menores custos, tendo como norte o conceito deno-
minado como ótimo de Pareto.

Por isso, a contrario sensu, a análise econômica do direito não 
é “quantificação” do direito, e sim um método com o objetivo de 
alcançar a máxima eficiência possível. 

Os direitos fundamentais, por definição, possuem um íntimo 
e indissociável vínculo com a noção de Constituição e Estado de 
Direito. Por esta razão, identifica-se um nexo de interdependência 
entre eles, onde direitos fundamentais auxiliam na própria definição 

anualmente para orientar o trabalho de juízes e servidores da Justiça. 
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de Estado Constitucional (SARLET, 2008, p. 67-68). A adoção do 
direito à celeridade processual na Constituição formal de 1988 repre-
senta o reconhecimento que o mesmo, nos dias atuais, constitui um 
dos mais fundamentais direitos do indivíduo, garantindo que possa 
o mesmo provocar o Estado, reclamando seus direitos. Sem acesso à 
justiça eficaz e eficiente, quaisquer outros direitos tornam-se meras 
promessas vazias em um pedaço de papel.

Diante da realidade apresentada, partimos do pressuposto que 
o Direito demanda uma eficiência em todos as áreas e a ideia de cen-
tral do presente trabalho é que a AED possa auxiliar nessa busca. 

METODOLOGIA

O trabalho ora desenvolvido, fundado em pesquisa básica estra-
tégica, de natureza qualitativa, que se utiliza de critérios metodo-
lógicos baseados tanto em pesquisa bibliográfica, quanto em pes-
quisa jurisprudencial e análise de casos práticos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Importa ressaltar preliminarmente, que o presente trabalho 
ao citar a Análise Econômica do Direito (AED), refere-se a Economic 
Analysis of Law (Análise Econômica do Direito ou AED). A AED é, resu-
midamente, um método fundamentado em dois pressupostos, o pri-
meiro é a racionalidade do homem, assumindo que o mesmo sempre 
decidirá a favor da maximização do seu bem-estar, em semelhança 
ao utilitarismo, e o segundo pressuposto é noção da escassez de 
recursos. É a busca pela melhor relação custo-benefício, ou seja, a 
relação mais eficiente.

Nos termos que utilizaremos, a eficácia define-se como a rela-
ção entre os efeitos de uma ação e o objetivo pretendido por ela, e a 
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eficiência é a capacidade de se atingir o maior benefício pelo menor 
custo possível. Os dois conceitos não são excludentes e podem ser 
utilizados em conjunto.

A análise unicamente sob o ponto de vista da eficácia, no 
entanto, é rasa e não demonstra o real problema da eficácia consti-
tucional. A realidade a qual o Direito se dispõe possui uma complexi-
dade enorme, que necessita de um olhar amplo e específico. 

Diante dessa insuficiência, o estudo eficácia/eficiência mos-
tra-se como uma alternativa viável a complementar a análise ante-
riormente citada. Essa relação define-se como a busca da garantia 
da eficácia do direito fundamental (no caso, a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), 
independente da teoria adotada, utilizando a eficiência como ferra-
menta para que essa eficácia seja alcançada com o melhor custo-be-
nefício possível. Essa aplicação da AED nos direitos fundamentais, 
em primeiro momento, é positiva, embora estejamos apresentando 
neste trabalho, apenas resultados parciais.

Assim, tendo em mente a importância dos direitos fundamen-
tais para o Estado Democrático de Direito, que garantem os valores 
e direitos constitucionais elementares ao indivíduo, e a necessidade 
do Estado atuar para garantia desses direitos quaisquer que sejam a 
dimensão deles, faz-se necessário definir o modo e os instrumentos 
que o Estado deve utilizar para alcançar a eficácia da norma, no caso 
em questão, a razoável duração do processo e os meios que garan-
tam a celeridade de sua tramitação. 

A análise econômica do direito, conjuntamente com perspec-
tivas valorativas, religiosas, éticos e morais, têm a capacidade de 
elevar o debate a uma busca pelo melhor resultado possível, miti-
gando prejuízos (e não estamos nos referindo apenas a prejuízos 
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pecuniários). Além disso, sob a forma instrumental, a AED auxilia a 
compreensão dos reais efeitos, tanto positivos quanto negativos, 
causados pelos direitos fundamentais, visando a atingir o melhor 
equilíbrio entre eles, de maneira a não causar prejuízos entre si.

CONCLUSÕES

 Dada a importância da garantia de direitos fundamentais, con-
cluímos, assim, que diante de um cenário socioeconômico profun-
damente complexo e problemático, urge a necessidade do estabele-
cimento de um método prático para a tomada de decisões públicas 
que atinjam o maior nível de eficácia e eficiência, visando impactar 
positivamente a sociedade e aqueles que dependem diretamente da 
ação estatal. Para isso, entendemos importante expor diferentes opi-
niões e embates entre autores relevantes para o tema, estudando, 
também pareceres e decisões passadas aplicadas a casos concretos 
relacionados ao tema. Isso porque, tendo observado e estudado 
as sérias consequências de um sistema legal moroso e ineficiente, 
faz-se evidente a necessidade de aprimorar e agilizar tais processos 
decisórios legais e, assim, atingir um maior nível de eficácia, garan-
tindo o exercício dos direitos do maior número possível de cidadãos. 
Neste sentido, é nossa hipótese inicial, que a análise econômica do 
direito pode ser uma excelente ferramenta auxiliar, muito embora 
não estejamos convencidos sobre sua suficiência. 
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RESUMO

A democracia, por essência, caracteriza-se como um regime 
político baseado na dialética; um diálogo entre o povo e 
seus representantes legais. Todavia, a experiência jurídico-
-política brasileira evidência que nem sempre há um espaço 
para essa dialética se estabelecer. Em situações onde a 
ausência de comunicação entre os representantes e o povo 
se faz presente, sobrevém uma reformulação do ordena-
mento jurídico que nem sempre se coaduna ao interesse 
público. Através destas disrupções democráticas, reproduz-
-se na criação de novas normas jurídicas e no entendimento 
constitucional acerca das normas infraconstitucionais uma 
verdadeira modificação jurídico-normativa. Nessa linha, a 
jurisdição constitucional tem aberto caminhos para uma 
participação efetiva da sociedade na construção do Estado. 
Nada obstante, alguns desses novos horizontes possibili-
tados pela jurisprudência encontram empecilhos em suas 
efetivações, exemplificando-se na hipótese do controle de 
constitucionalidade exercido pela via difusa, cujo efeito 
decorrente tão somente opera-se, via de regra, entre as 
partes componentes da lide. Destarte, propugna-se que a 
sua não reverberação erga omnes, a toda evidência, limita 
a participação social na construção e interpretação plural 

parecerista da Revista de Direito Internacional e Direitos Humanos da UFRJ (Revista INTER).
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da Constituição, por conseguinte obstruindo o aperfeiçoa-
mento participativo do ordenamento jurídico. É nesse sen-
tido que se insere a proposição de uma abstrativização do 
controle difuso de constitucionalidade, visando, sobretudo, 
alcançar uma legitimação social do Direito, simultanea-
mente possibilitando o exercício de uma Justiça Democrá-
tica; fruto da participação de todos em sua criação.

INTRODUÇÃO

Dentre as diversas características que permeiam uma possível 
e árdua conceituação do termo Democracia, notadamente em seu 
deslocamento para a formulação do Estado Democrático de Direito, 
indissociável ligação percebe-se ao conjugar o seu significado com a 
dialética que lhe é imanente, concebendo-se assim a capacidade de 
se assentar um diálogo profícuo entre cidadãos governados e sobe-
ranos representantes, não afastando-se de sua designação etimo-
lógica clássica de governo do povo em oposição à concentração de 
poderes nas mãos de poucos (PANSIERI; SAMPAR, 2019, p. 15).

Ainda que constituindo-se como um modelo de democracia 
representativa, onde o exercício do poder político é, advindo do 
povo, exercido por meio de seus representantes eleitos, nota-se no 
cenário brasileiro, por vezes, a desvirtuação de tal funcionamento 
em hipóteses onde mandatários legitimamente eleitos, a contrario 
sensu, deixam de manifestar a real vontade do povo para então agi-
rem em benefícios escusos verdadeiramente afastados da vontade 
pública.

Neste ponto, seja contemplando o Estado como império da lei 
(Rechtsstaat), ou, como bem qualifica Carnelutti, “o Direito como 
armadura do Estado” (2001, p. 17), paradoxalmente, movimentos 
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que aniquilam a dialética fundacional do Estado de Direito propi-
ciam o surgimento de impasses adversos à manutenção de uma 
ordem jurídica democraticamente estabelecida.

Diante de tais descontinuidades institucionais, a jurisdição 
constitucional busca reafirmar o papel dialético do Estado Demo-
crático de Direito, dentre outros meios, através do controle difuso 
de constitucionalidade.

Todavia, por adotar um controle de constitucionalidade de 
natureza mista, o ordenamento jurídico pátrio reservou ao controle 
concentrado o efeito erga omnes, restando ao controle difuso o 
efeito apenas inter partes.

Por outro lado, tendo em vista que a legitimidade do poder 
político reside no povo e nem sempre a representação legal será 
capaz de substituir a legitimação, tem-se por indagação, por que 
o controle de constitucionalidade difuso exercido de forma direta 
pela sociedade tem efeitos inter partes e apenas o controle concen-
trado exercido pelos legitimados - que na verdade constituem-se em 
representantes da sociedade - instituídos pela Constituição da Repú-
blica de 1988 tem efeitos erga omnes, se a Democracia caracteriza-
-se pela sua dialética e a Constituição é uma norma que tem como 
intérpretes toda a sociedade? Admitir que mesmo uma lei infracons-
titucional acometida de inconstitucionalidades tenha efeito apenas 
inter partes porque fora declarada inconstitucional por via difusa 
não é subverter a própria ideia de controle de constitucionalidade, 
de democracia e justiça?

Com base no chamado Constitucionalismo Difuso (GOMES, 
2016), Constitucionalismo Popular (POZEN, 2010) e no conceito de 
sociedade aberta dos intérpretes da Constituição (HÄBERLE, 1997) 
é que se insere a proposição de uma abstrativização do controle 
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difuso de constitucionalidade, como forma efetiva de tornar possível 
a participação da sociedade na construção acerca da ideia de Direito 
concretizado no ordenamento jurídico, com vistas à uma verdadeira 
Justiça Democrática.

METODOLOGIA

Para obter os resultados e respostas acerca da problematização 
apresentada nesse trabalho, será utilizado o método de pesquisa 
descritiva com a finalidade de investigar o entendimento acerca da 
Democracia e a legitimação social na interpretação da Constituição. 
A finalidade será traçar a ideia de que é possível por meio da jurisdi-
ção constitucional, sobretudo por meio do controle de constitucio-
nalidade difuso, a participação social na formação do ordenamento 
jurídico pátrio.

Para isso, a pesquisa será baseada em estudos de autores, como 
por exemplo Juliana Cesário Alvim Melo, Luís Roberto Barroso, 
David Pozen, entre outros pensadores que elaboraram trabalhos 
pertinentes ao assunto. Todavia, é importante destacar que a lista 
de autores tende a aumentar na medida em que a leitura vier sendo 
desenvolvida.

O trabalho utilizará fontes secundárias e terciárias como base e 
terá caráter essencialmente qualitativo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O controle de constitucionalidade constitui-se como um instru-
mento capaz de interpretação da constituição por via reflexa, uma 
vez que ao lançarmos os olhos sobre uma lei infraconstitucional 
remontaremos, por conseguinte, o significado da constituição.
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Nesse sentido, partindo-se de pressupostos de um constitucio-
nalismo difuso (GOMES, 2016) buscar-se-á investigar nesse trabalho 
de que forma a abstrativização do controle difuso de constitucio-
nalidade pode ser manejado como um meio de efetiva participa-
ção social no entendimento acerca do ordenamento jurídico. Nesse 
ínterim, verificar-se-á que a busca de uma real participação do povo 
influenciará na construção acerca da ideia de Direito e Justiça.

CONCLUSÕES

Uma vez que o Direito assinala-se, primariamente, como um 
objeto cultural que encontra sua concretização no ordenamento 
jurídico (GUIMARÃES, 2016, p. 178-180), entende-se que possibilitar 
a abstrativização do controle difuso de constitucionalidade é abrir 
de forma inicial o horizonte de possibilidades de uma construção 
acerca da ideia de Direito que mais se coaduna com a sua essência e, 
por conseguinte, buscar-se uma Justiça Democrática, onde teremos 
o povo de forma direta e participativa na construção dessa justiça.

Acreditar que a ideia acerca do Direito e da Justiça é puramente 
constituída pelos operadores do Direito revela-se como um pensa-
mento eivado de ingenuidade, o ordenamento jurídico faz parte de 
um contexto social, o qual interpretará o Direito conforme as dispo-
sições do mundo que o circunda.

Ampliar os horizontes para uma Justiça Democrática, possibi-
litará um maior interesse social na construção da ideia de Estado, 
Direito e Justiça, a qual por sua vez, será construída com vistas à rea-
lidade social.
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RESUMO

O presente resumo expandido se propõe a apresentar, de 
maneira breve, pesquisa sobre a lei processual vigente e a 
análise de revisão bibliográfica e a jurisprudência, para ana-
lisar algumas prerrogativas processuais da Fazenda Pública 
de maneira comparativa entre o atual Código de Processo 
Civil e o antigo Código de 1973, dando especial atenção 
aos honorários advocatícios e aos prazos processuais dis-
cutindo as mudanças e ampliação das prerrogativas da 
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administração pública nas relações processuais. Por fim, 
realiza-se a verificação e debate acerca dessas mudanças, 
especialmente quanto a integrarem o objetivo do novo CPC 
e se mudaram na prática aquilo que o CPC/15 se propôs ino-
var. Portanto, a pesquisa não buscou exaurir o tema, mas 
despertar a discussão bibliográfica e legal acerca das prer-
rogativas processuais.

INTRODUÇÃO

Com pouco mais de quatro anos de vigência, o Novo Código de 
Processo Civil (CPC) trouxe, de fato, métodos que objetivaram tornar 
mais célere o processo judicial, uma vez que tal motivação contri-
buiu na tese daqueles que defendiam a necessidade de o ordena-
mento possuir nova codificação para reger as normas processuais 
brasileiras, bem como conferir maior coesão sistêmica e segurança 
jurídica à tutela jurisdicional. 

Para isso, essencial é analisar as prerrogativas da Fazenda 
Pública, quando esta atua em juízo, uma vez que ela é uma das maio-
res litigantes na Justiça, atuando em defesa do interesse e da utili-
dade públicos. 

Buscar comparar as mudanças referentes à atuação da Fazenda 
Pública no processo judicial, com o uso das prerrogativas a ela ine-
rentes, é procurar compreender se o CPC/2015 é efetivo em alcan-
çar o objetivo a que se submeteu cumprir, bem como averiguar se 
a Advocacia Pública consegue ser eficaz no dever de garantir o inte-
resse público. Sendo assim, o presente trabalho visa verificar se tais 
mudanças engajadas no CPC/2015, no que tange às prerrogativas da 
Fazenda Pública em juízo, contribuíram de forma positiva para seu 
exercício. 
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A fim de alcançar tal proposta, buscou-se examinar na perspec-
tiva das alterações do novo Código, primeiramente a necessidade 
das prerrogativas da Fazenda Pública para atuar em juízo como 
artifício de garantia do interesse público e do Princípio da Isonomia, 
prescrito pela Constituição Federal. Em seguida, averiguar-se-á a 
repercussão de duas prerrogativas processuais em específico, quais 
sejam, o prazo processual em dobro e os honorários advocatícios. 
Posteriormente, será realizado estudo de caso concreto onde a apli-
cação das prerrogativas tomou papel protagonista na solução do 
litígio. Por fim, após todos os relatos e discussões acerca do tema, 
buscar-se-á responder se as mudanças que trouxe o Novo Código de 
Processo Civil, no que diz respeito à edição de suas prerrogativas, 
contribuiu significativa e positivamente para o exercício da Advoca-
cia Pública. 

METODOLOGIA

A partir de pesquisa qualitativa bibliográfica, mediante a leitura 
acadêmica e de jurisprudências referentes ao tema, buscou-se ana-
lisar a teoria do Processo Civil, sua aplicação na elaboração do novo 
Código, as críticas referentes a ele, sua aplicação em casos concretos 
e a repercussão geral de tais mudanças, tendo em vista seu ainda 
curto período de vigência. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Constituição da República de 1988 traz em seu bojo princípios 
que norteiam todo o ordenamento jurídico, por ser este diploma 
da lei maior do ordenamento e que, portanto, subordina todas as 
demais normas. Realizando um esforço hermenêutico, interpre-
tando a Constituição sistematicamente, é possível identificar em 
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seu texto princípios implícitos, isto é, que não foram expressamente 
declarados no texto legal, mas que mediante uma análise dos dispo-
sitivos que se filiam a uma determinada matéria, verifica-se premis-
sas comuns entre eles, e a partir disso extrai-se esse tipo de princípio.

O fundamento das prerrogativas processuais das quais a Admi-
nistração Pública goza, encontra respaldo em um princípio constitu-
cional implícito chamado de Princípio da Supremacia do Interesse 
Público, o qual postula que o interesse público é supremo em face 
do interesse particular. Nessa esteira, as palavras de Matheus Car-
valho (2017):

Nesse sentido, os interesses da sociedade devem prevalecer 
diante das necessidades específicas dos indivíduos, havendo 
a sobreposição das garantias do corpo coletivo, quando em 
conflito com as necessidades de um cidadão isoladamente. 
Em razão desta busca pelo interesse público, a Administração 
se põe em situação privilegiada, quando se relaciona com os 
particulares. (CARVALHO, 2017, p.62).

Por ser a Administração Pública detentora de muitos privilé-
gios processuais, o novo CPC cuidou de revisar algumas, sem ferir 
este princípio. A lei processual, em observância a supremacia da 
Administração Pública, manteve o resguardo ao interesse público 
já concedido pelo Código de 1973 por meio de prerrogativas pro-
cessuais. No entanto, operou importantes mudanças com o fito de 
reduzir as prerrogativas que, muitas vezes, em uma lide represen-
tavam um desequilíbrio de forças entre as partes. Dentre elas estão 
as mudanças relativas aos honorários advocatícios na sucumbência 
da Fazenda Pública, que são os honorários devidos por ela quando 
perder uma ação judicial.
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No CPC de 1973, aos honorários advocatícios na sucumbência da 
Fazenda Pública eram fixados conforme “apreciação equitativa do 
juiz”, nos termos do artigo 20, § 4º deste diploma. Ou seja, na legis-
lação anterior à determinação dos honorários nas causas em que a 
Fazenda Pública perdesse, era um ato discricionário do juiz discipli-
nado pela equidade. O juiz deveria, portanto, fixar de maneira justa 
o valor dos honorários a serem pagos pela Fazenda Pública, obser-
vando os fatores estabelecidos nas alíneas a, b e c do § 3º daquele 
mesmo artigo (o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação 
do serviço e a natureza e importância da causa; o trabalho realizado 
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço).

A grande questão colocada na vigência anterior devia-se ao fato 
de que apreciar equitativamente, ainda que levando em conta fatores 
predeterminados, era tarefa essencialmente subjetiva, de maneira 
que a valoração dos honorários advocatícios poderiam variar con-
forme o entendimento de cada magistrado, não havendo, portanto, 
um critério objetivo, que fosse capaz de assegurar ao advogado ven-
cedor da causa que o zelo do seu trabalho seria de fato reconhecido 
no momento da apreciação pelo juiz. Isso porque não havia como 
definir precisamente o que o julgador entenderia por equidade em 
cada caso concreto. Vislumbre a hipótese de um advogado se empe-
nhar em uma causa, despenhar esforço, conhecimento e tempo para 
vencê-la. Na sentença, o juiz entende que todo aquele trabalho não 
merece ser recompensado sequer com 5% do valor da causa.

Na jurisprudência é possível encontrar inúmeros casos em que a 
apreciação equitativa do juiz pode ter sido equivocada, culminando 
em condenações nas quais a Fazenda Pública deveria pagar honorá-
rios ínfimos em causas milionárias. Veja-se a posição a qual se filiava 
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o Tribunal Regional Federal da 3ª Região5, que reformou a sentença 
do juízo inferior em razão deste ter condenado a União Federal ao 
pagamento de honorários na importância de R$ 38.238.219,70 (trinta 
e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e dezenove 
reais e setenta centavos), reduzindo o valor a ser pago na quantia de 
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Um dos argumentos que res-
paldou a decisão foi o de obstruir a possiblidade de enriquecimento 
sem causa. Ocorre que a redução do valor dos honorários foi tão 
rigorosa que se quando se compara o novo valor ao valor da causa, 
encontra-se margem para discutir aspectos processuais importan-
tes como a proporcionalidade e a igualdade de tratamento entre as 
partes, ainda quando uma delas for a Administração Pública.

Portanto, observa-se que embora o CPC/1973 determinasse 
em seu art. 20, § 3º que o valor dos honorários sucumbenciais deve-
ria estar compreendido na escala de 10 a 20 por cento do valor da 
causa6, em razão do disposto no § 4º desse mesmo artigo, a jurispru-
dência dos tribunais entendia ser permitido, quando se tratasse da 
Fazenda Pública, fixar abaixo de 10% o valor dos honorários.

Nessa esteira, o legislador do CPC/2015 inovou ao modificar essa 
prerrogativa da Fazenda Pública, estabelecendo critérios objetivos 
para determinação dos honorários em causas em que a Fazenda 
Pública for parte. Com mais objetividade que o CPC/1973, o novo 
código estabelece faixas para fixação dos honorários advocatícios a 
serem pagos pela Fazenda Pública, excluindo a possibilidade de o 
juiz os valorar equitativamente. O proveito econômico obtido ou o 
valor da condenação é o que determina os honorários. Fica nítida a 

5  TRF da 3ª Região, AC 97030577105/SP, Relator Juiz LAZARENO NETO, Sexta Turma, 31/10/2005.
6 § 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte 
por cento (20%) sobre o valor da condenação (...)
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intenção do legislador em tentar corrigir um problema contido no 
código anterior gerado por um termo aberto na redação de um de 
seus dispositivos, promovendo um equilíbrio maior entre as par-
tes e visando garantir aos advogados uma segurança com respeito 
a remuneração que devem receber das causas em face da Fazenda 
Pública. Se razoável ou não, o fato é que a nova regra atenua discus-
sões relativas as violações de princípios processuais e, até mesmo, 
constitucionais quando se trata das prerrogativas processuais relati-
vas a Fazenda Pública e retira das costas dos tribunais as críticas que 
dizem respeito a fixação de honorários de sucumbência devidos por 
ela. Entretanto, mantém aceso o debate acerca do enriquecimento 
sem causa.

Em relação aos prazos processuais, leva-se em conta que a 
reforma do código de 1973 se deu principalmente para adequar as 
novas normas processuais ao Estado Democrático de Direito, tra-
zendo a ideia de menor instrumentalização do processo, com um 
procedimento mais célere, eficaz e democrático a todos.

No sentido dos prazos, o CPC/73 garantia prazo em quádru-
plo para contestar e em dobro para recorrer quando a parte fosse 
a Fazenda Pública. Já o CPC/15 fixou o prazo em dobro para todas 
as manifestações processuais. Nesse sentido, embora o prazo tenha 
sido reduzido, a prerrogativa se manteve, levando-se a discussão 
se estas garantiriam a real intenção do novo CPC em garantir a 
celeridade processual. Nesse sentido, é importante ressaltar que a 
pesquisa gera frutos controversos, pois, como menciona Leonardo 
Carneiro da Cunha (2017), tal prerrogativa é necessária para a manu-
tenção do princípio da isonomia em sentido material, uma vez que 
além de atender ao interesse público a Fazenda Pública é um dos 
maiores litigantes do poder judiciário. A contrario sensu, o estudo 
da Constituição Federal de 1988 possibilita observar que a dilação 
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dos prazos poderia uma ofensa ao Princípio da Eficiência da Admi-
nistração Pública e o Princípio da Celeridade ou Duração Razoável 
do Processo já que tal prerrogativa geraria também maior lentidão 
processual.

CONCLUSÕES

Mediante o exposto ao longo da pesquisa, pode-se analisar as 
prerrogativas Fazenda Pública no âmbito do novo código de pro-
cesso civil e suas alterações no sentido da ampliação dessas prer-
rogativas. É necessário que a Fazenda Pública possua algumas prer-
rogativas processuais especiais levando-se em conta que em sua 
atuação a administração pública deve sempre prezar pela suprema-
cia do interesse público e sua indisponibilidade e, diferentemente 
do particular, ela representa o erário, e em regra o interesse público 
prevalece sobre o particular. 

Entretanto, apesar de necessárias as prerrogativas, entende-
-se ao longo da pesquisa, que a justificativa por si só do interesse 
público sobre o particular não é suficiente para justificar tais alte-
rações, e passa um ideia de poder ilimitado da administração pú-
blica sempre em razão de tal interesse, dessa forma, os princípios 
fundamentais que regem a Fazenda Pública não são suficientes para 
justificar a mudança ocorrida em 2015 de ampliação de tais prerro-
gativas citadas no presente trabalho. Em segundo lugar, pode-se 
constatar, também, com a análise das prerrogativas de honorários 
advocatícios e prazos processuais da Fazenda pública, que tais nor-
mas acabam por esbarrar nas mudanças que o atual código de ritos 
decidiu valorizar, como a celeridade processual e a democratização 
do processo. Como citado anteriormente acerca dos honorários ad-
vocatícios, apesar de trazer grande avanço por conta do critério ob-
jetivo empregado no novo CPC, ainda suscita discussões acerca do 
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enriquecimento sem causa, o que vai diretamente de encontro ao 
Princípio da Isonomia, e leva ao questionamento se essa não seria 
mais uma medida de um favorecimento ao invés de prerrogativa. 
Quanto aos prazos, fica claro que a medida vai diretamente contra 
a proposta de celeridade processual, isso porque a Fazenda pública 
já possuía anteriormente a prerrogativa de prazo quádruplo apenas 
para alguns atos processuais, e agora possui para todos os atos.

Por conseguinte, é importante ressaltar que o intuito principal 
não é exaurir o tema, mas sim construir conhecimentos e novas 
perspectivas sobre o assunto a partir do questionamento dessas 
prerrogativas. 
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RESUMO

O presente trabalho visa analisar a concretização do princí-
pio da publicidade nos processos eletrônicos em que haja 
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a Administração Pública Direta como parte. A problemática 
concerne em verificar se de fato a publicidade processual 
deve ser relativizada quando do embate com outros princí-
pios processuais. O viés de estudo tem por escopo verificar o 
ponto de equilíbrio entre a supremacia do interesse público 
fundante da atuação administrativa e o dito excesso de 
publicidade, que possa vir a ferir de forma irreversível direi-
tos e garantias fundamentais individuais. Propõe-se, então, 
um estudo de caso de processos eletrônicos que tratem de 
questões afetas a servidores públicos na esfera federal, a 
fim de verificar como a publicidade processual é realizada 
em tais momentos. Qual seria então o princípio a ser privi-
legiado diante do embate entre a necessidade de transpor 
o obstáculo da vedação de conhecimento dos cidadãos no 
tratamento de demandas judiciais de servidores públicos 
federais e de uma ruptura severa do direito à privacidade 
advinda da excessiva exposição de dados pessoais e priva-
dos da intimidade dos ditos servidores.

INTRODUÇÃO

A internet veio como o grande marco do século XX, adentrando o 
século XXI como um novo território a ser pensado e desconstruindo 
as categorias tradicionalmente hierarquizadas no âmbito dos Esta-
dos Nacionais. Neste sentido, cumpre o fato de ter diminuído fron-
teiras, ter facilitado o acesso à informações, além de permitir uma 
gradual substituição dos processos físicos pelos eletrônicos. 

No Brasil, o primeiro diploma normativo que abordou o 
assunto foi a Portaria n. 148, do Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia de 31/05/1995, que busca regular os meios da rede pública de 
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telecomunicações para acesso à Internet. (CELESTINO, 2005, p.56). 
O desenvolvimento da legislação do processo eletrônico tem início 
com a Lei n° 9.800/1999, que permitiu às partes uma série de faci-
lidades no sistema de dados, e nesse sentido, a lei foi considerada 
o pontapé inicial para o uso do processo eletrônico, que permite 
maior celeridade processual e da sua potencialização tecnológica; 
(CLEMENTINO, 2005, p. 59).

Diante de uma nova realidade virtual, preceitua o Professor 
José Carlos de Araújo Almeida Filho (2008), que o Direito Processual 
busca uma pacificação dos conflitos sociais. Nesse sentido, com a 
mudança para uma sociedade virtual, faz-se necessário quebrar 
algumas barreiras geofísicas, por meio da tecnologia, a fim de obter 
a satisfação pretendida, de forma mais ágil possível para todos os 
integrantes da relação jurídica. 

Na seara processual, como bem lembra o Professor Luiz Rodri-
gues Wambier (2002, p. 555) o princípio da publicidade busca garan-
tir a transparência jurisdicional, por meio do amplo acesso aos atos 
processuais. Assim, tem-se que a publicidade deve nortear a atuação 
do Estado tanto na esfera executiva quanto na jurisdicional. Já na 
seara administrativa, significa a exigibilidade da ampla divulgação 
dos atos praticados pela Administração, com exceção aos que con-
tém sigilo (PIETRO, 2018, p.98). Trata-se de uma busca pela transpa-
rência das condutas, a fim de que possam ser verificadas quanto a 
sua legitimidade pelos cidadãos (FILHO, 2018, p.27).

A Administração Pública, isto é, as pessoas físicas e jurídicas que 
exercem funções administrativas do Estado, bem como as próprias 
funções, (PIETRO, 2018, p.48-49) é regida por uma gama de princí-
pios que devem nortear todas as condutas estatais quando no exer-
cício administrativo (FILHO, 2018, p. 18). No caput do artigo 37, da 
Constituição Federativa do Brasil encontram-se expressos princípios 
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os quais devem ser observados em todos os atos sob pena de invali-
dade (FILHO, 2018, p.19).

A publicidade atua juntamente com o direito de acesso à infor-
mação (art. 5°, XXXIII CF c/c art. 37, §3°, II CF), direito compreendido 
com significativa dimensão coletiva, a fim de viabilizar o acesso às 
informações e condutas pelos administrados, que devem fiscalizar 
as condutas da Administração (FILHO, 2018, p.27). Por isso deve-
-se permitir o conhecimento da tutela jurisdicional em tempo hábil 
(SANTOS; VERSOLA, 2013).

Em vista do fato de que a todo direito corresponderia um dever, 
se o cidadão tem direito a obter informações de seu interesse par-
ticular ou coletivo geral, há que se ter um responsável por cumprir 
com a concretização de tal direito. Assim, visando uma lógica sis-
têmica coerente no texto constitucional, a Administração Pública 
está vinculada ao cumprimento e concretização dos princípios que o 
texto constitucional apregoa como norteadores de sua atividade, de 
forma indisponível.

Tal princípio, em contexto geral, também é disciplinado em 
outros dispositivos constitucionais como o inciso LX do art. 5° e os 
incisos IX e X do art. 93 (SANTOS; VERSOLA, 2013), o que corrobora 
com a importância do princípio da publicidade, o qual deve sofrer 
exceções específicas de imposição de sigilo por parte da Adminis-
tração do Judiciário. No entanto, o sigilo no âmbito de um processo 
eletrônico cabe somente a terceiros, uma vez que às partes e seus 
advogados não pode haver qualquer restrição ao conhecimento dos 
atos processuais (SANTOS; VERSOLA, 2013). Santos e Versola apon-
tam que nos casos de publicidade dos atos processuais ao público 
em geral diz- se que trata de publicidade plena, porém quando res-
trita aos sujeitos processuais a publicidade é restrita (SANTOS; VER-
SOLA, 2013)
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No que tange à Administração Pública, ainda que a obediência 
ao princípio seja requisito de validade de seus atos, exceções podem 
ser aplicadas, como os casos de risco a segurança da sociedade ou 
do Estado, regulados pelo art. 23 da Lei de Acesso à Informação. E 
ainda, pode haver restrição à divulgação das informações na esfera 
judicial, nos termos do art. 93, IX da CF, podendo a lei limitar em 
certos casos de preservação da intimidade, tornando-o prevalente 
sobre o princípio do interesse público à informação (FILHO, 2018). 

A Lei n. 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo Federal) não 
faz menção expressa ao princípio da publicidade (PIETRO, 2018, 
p.91). Porém, por ser inserida no contexto da Administração, é indis-
cutível sua aplicação como condição sine qua non de respeito às 
garantias de acesso ao conhecimento do cidadão e da observância 
de correção da atuação administrativa por todas as pessoas. Embora 
não constitua o cerne do presente estudo, também serão aventadas 
no trabalho algumas considerações acerca da virtualização de pro-
cedimentos administrativos em âmbito federal, por paridade e sime-
tria ao disposto ao processo eletrônico jurisdicional.

METODOLOGIA 

O presente estudo adotou uma análise a partir de uma meto-
dologia histórico bibliográfica e normativa. Partindo da fonte teó-
rica, objetiva-se uma análise de processos eletrônicos que versem 
sobre demandas de servidores públicos federais para saber como os 
pontos negativos apontados têm sido manipulados na prática, bem 
como verificar nestes processos específicos, como a publicidade 
tem sido concretizada. O âmbito de busca dos processos será o da 
Justiça Federal (todos os TRFs), tendo como base o banco de dados 
do Conselho da Justiça Federal. Com alguns ajustes que a pesquisa 
possa vir a demandar, pretende-se aplicar as seguintes chaves de 
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pesquisa: transparência; publicidade; processo eletrônico; segredo 
de justiça; servidor público federal; Lei 8.112/1990; direito à intimi-
dade; informações pessoais. A ordem e combinação dessas chaves 
de pesquisa ainda estão em fase de experimentação, a fim de fechar 
a que melhor se aplica ao escopo deste estudo. Tão logo as emen-
tas sejam selecionadas, serão consultados os inteiros teores proces-
suais em cada Tribunal, a fim de analisar o alcance da publicidade de 
tais processos, partes públicas e as não acessíveis, a fim de melhor 
consolidar os resultados e as conclusões a serem firmadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo em vista a breve síntese sobre os aspectos históricos de 
surgimento do processo eletrônico será feita uma abordagem da 
Lei n°. 11.419/2006 que dispõe sobre a Informatização do Processo 
Judicial (FERREIRA, 2007). O art.1° da Lei estabelece as hipóteses de 
incidência e o art. 2º, seus requisitos. 

Nesse sentido, (BARROSO, Marcos; 2014) traz alguns pontos bené-
ficos e pontos que merecem cautela no que diz respeito a essa lei. Aos 
pontos positivos destacam-se: a) celeridade na tramitação proces-
sual; b) diminuição dos entraves burocráticos e formais da tramita-
ção dos processos; c) decisões proferidas de forma mais eficiente; d) 
redução de prazos e processos judiciais em tramitação, entre outros.

Quanto aos pontos controvertidos deve ser levado em conta: a) 
o quanto será benéfico para o cidadão; b) aquisição de bons apare-
lhos de informática para a realização dos procedimentos; c) docu-
mentação que muitas vezes não obedece um padrão normal. 
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CONCLUSÕES

A partir do presente estudo, busca-se saber o limite da supre-
macia do interesse público aplicado à publicidade do processo ele-
trônico com Fazenda Pública em Juízo em demandas que envolvem 
direitos individuais de servidores públicos federais. No que concerne 
à Fazenda Pública em juízo, a publicidade adquire dupla responsa-
bilidade, por assim dizer. Uma, porque diz respeito à observância 
constitucional da atuação da Administração Pública como um todo, 
duas, pois norteia a atuação jurisdicional no processo eletrônico. 
Partindo das concepções teóricas apontadas como dificuldades 
a serem transpostas de concretização da publicidade no processo 
eletrônico e, ao mesmo tempo, preservação da intimidade, sempre 
em consonância com a supremacia do interesse público quando da 
Fazenda Pública em juízo, vislumbra-se encontrar o ponto de equilí-
brio da ponderação principiológica. 
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RESUMO

O mundo contemporâneo vem passando por grandes trans-
formações devido a dois eventos de ruptura paradigmática 
da História da humanidade: a queda do muro de Berlim 
(1989) e a queda das torres gêmeas (2001). Tais eventos 
têm desdobramentos complexos que trazem no seu âmago 
a globalização da economia e a retomada da lógica neoli-
beral em detrimento da lógica do welfare state, bem como 
o debate em torno da flexibilização dos direitos sociais. Na 
esteira dessa complexidade pós-moderna, a dinâmica do 
direito constitucional também se acelera, na medida em 
que se vê compelida a incorporar na sua equação a neu-
tralização axiológica do constitucionalismo dirigente. Com 
efeito, é nesse sentido que o constitucionalismo da pós-mo-
dernidade representa um novo ciclo democrático que surge 
a partir do fim da Guerra Fria e do colapso do socialismo 
utópico soviético. Nasce, dessarte, um novo paradigma 
constitucional que tende para a desconstrução da segunda 
dimensão dos direitos fundamentais. Assim, pretende-se, 
em um primeiro momento deste trabalho acadêmico, exa-
minar as relações entre os direitos humanos e a evolução 
social do Estado, com o desiderato de aprofundar os estudos 

de estudo e trabalho envolvem a Filosofia do Direito e Teoria do Direito; a Filosofia Contem-
porânea; Fenomenologia; Ética e Teoria dos Valores; Filosofia Política; Teorias da Justiça; His-
tória da Filosofia; Filosofia Prática; Ciência Política; Teoria do Estado e Direito Constitucional.
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sobre a fundamentação ética dos direitos fundamentais. É 
nesse diapasão que se pretende traçar o panorama jurídi-
co-constitucional que interliga o Estado Democrático Social 
de Direito e a jusfundamentalidade dos direitos sociais.

INTRODUÇÃO

De fato, o advento do fim da Guerra Fria tem grande impacto 
no campo da teoria dos direitos fundamentais, mormente quando se 
leva em consideração a forte tendência de neutralização axiológica 
dos direitos estatais prestacionais de segunda dimensão. É nesse 
sentido que surge a visão do fim da história de Francis Fukuyama, 
uma nova era de vitória do capitalismo liberal e de uma universa-
lização dos valores da sociedade ocidental, fomentado o retorno à 
estatalidade mínima garantidora dos direitos negativos de primeira 
dimensão. Com efeito, é a própria globalização que estimula a aber-
tura mundial dos mercados, a relativização do conceito de soberania 
do Estado e a retomada da intervenção mínima do Estado na esfera 
privada. No entanto, essa ideia de um só mundo, uma só ideologia, 
uma só superpotência remanescente (implantação da pax ameri-
cana) não atende aos interesses dos países de modernidade tardia, 
como, infelizmente, é o caso do Brasil. Urge compreender o pano-
rama mundial e as estruturas jurídicas de poder mundial que se pro-
jetam em escala planetária. É imprescindível investigar os impactos 
no sistema protetivo de direitos fundamentais decorrentes da redu-
ção jurídica do Estado, cujo consectário imediato é o abandono da 
proteção dos hipossuficientes. É por tudo isso que importa examinar 
a questão da jusfundamentalidade material dos direitos sociais, que 
traz no seu bojo o problema da insuficiência financeira do Estado 
e o conceito de reserva do possível. E assim é que um dos grandes 
objetivos deste trabalho acadêmico é demonstrar a relevância do 
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neoconstitucionalismo enquanto segmento exegético que se pro-
põe a estudar as interconexões entre o direito e a ética. Entende-
mos fundamental a compreensão da matriz de impactos cruzados 
que circunscreve o neoconstitucionalismo e a jusfundamentalidade 
material dos direitos estatais prestacionais. Aqui a principal inquie-
tação acadêmica diz com a voz uníssona que projeta sobre nossa 
região geopolítica a intelecção de que a estatalidade mínima é o 
único modelo a seguir. Com rigor, este trabalho acadêmico vai ten-
tar demonstrar que é necessário a harmonização entre a força nor-
mativa do mercado e a força normativa da Constituição, tal qual vis-
lumbrada por Konrad Hesse. Eis aqui um dos pontos cardeais deste 
trabalho acadêmico: perscrutar e entender os impactos da ordem 
jurídica pós-Guerra Fria no que diz à efetividade dos direitos funda-
mentais, em especial os de segunda dimensão (direitos sociais, tra-
balhistas, econômicos e culturais). Neste diapasão, tentar-se-á evi-
denciar que o Estado pós-moderno não pode prescindir dos direitos 
sociais como direitos públicos subjetivos, suscetíveis de serem rei-
vindicados juridicamente nas hipóteses de omissão inconstitucional 
do poder público. De observar-se, com a devida agudeza de espírito, 
que estas grandes transformações do Estado contemporâneo inver-
tem o sinal do próprio direito constitucional no Sul Global, explici-
tando com grande clareza o fenômeno da negação da jusfundamen-
talidade material dos direitos sociais.

 

METODOLOGIA

O trabalho ora desenvolvido, fundado em pesquisa básica 
estratégica, de natureza qualitativa, que se utiliza de critérios 
metodológicos baseados tanto em pesquisa bibliográfica, quanto 
em pesquisa jurisprudencial e análise de casos práticos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com efeito, é nesse sentido que exsurge a relevância dogmática 
do neoconstitucionalismo e, na sua esteira, da garantia da força nor-
mativa dos princípios jurídicos a partir do ativismo judicial, aqui vis-
lumbrado como a criação jurisprudencial do direito. E assim é que o 
papel da Jurisdição Constitucional no Brasil ganha novos contornos 
com os fenômenos da judicialização da política e do ativismo judicial. 
Neste contexto, o presente trabalho colima investigar as decisões do 
Supremo Tribunal Federal (STF) de modo a aferir a efetividade dos 
direitos sociais de segunda dimensão, analisando-se a empiria das 
decisões do STF calcada na racionalidade retórico-argumentativa 
como fundamento da normatividade do direito. Em consequência, 
outro caminho científico não se tem senão o de trilhar as teorias da 
argumentação jurídica e sua lógica superadora do velho exegetismo 
positivista, daí a necessidade de trabalhar as fórmulas hermenêuti-
cas do neoconstitucionalismo. Com efeito, não se trata apenas de 
substituir o “juiz boca da lei” do positivismo exegético por um “juiz 
dos princípios” da teoria axiológica da argumentação jurídica, mas, 
sim, de identificar a base teórica usada pelo direito contemporâneo 
no plano concreto de significação.

CONCLUSÕES

Em suma, é nesse contexto dogmático que desponta o debate 
em torno da efetividade dos direitos de segunda dimensão, ou, mais 
precisamente, a questão sobre a jusfundamentalidade material dos 
direitos sociais. Seriam os direitos sociais direitos fundamentais 
em sentido material ou não? A submissão às limitações de ordem 
financeira do Estado não retiram tal jusfundamentalidade material? 
Enfim, sem embargo da relevância da reserva do possível como limi-
tação dos recursos financeiros do Estado, há que se reconhecer a 
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categorização de “direitos fundamentais em sentido material” para 
os direitos sociais de segunda dimensão. Eis aqui o recorte acadê-
mico do presente trabalho, qual seja, realizar um estudo científico 
voltado para a análise da jusfundamentalidade dos direitos sociais a 
partir da reconstrução neoconstitucionalista do direito. 
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RESUMO

Considerando que os princípios constitucionais são o 
cerne do Constitucionalismo Contemporâneo, o presente 
trabalho possui o objetivo de demonstrar, a partir de uma 
pesquisa descritiva calcada na revisão bibliográfica, o 
quanto o fenômeno do “panprincipiologismo” deturpa a 
função que os princípios devem exercer em nosso sistema 
jurídico e, assim, enfraquecem a autonomia do Direito, 
afetando diretamente o nosso Estado Democrático. 
Para tanto, buscar-se-á analisar um dos mais criticados 
exemplos do aludido fenômeno, qual seja, o princípio do 
livre convencimento motivado, que apesar de ter sido 
expurgado do atual Código de Processo Civil, continua a ser 
utilizado pela jurisprudência para justificar decisões contra 
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Acadêmica de Direito da UFF-VR. Membro do Grupo de Estudos em Jurisdição, Constituição 
e Processo.
2 Pós-Graduado em Direito Civil, Processual Civil e Empresarial pela Universidade Veiga de 
Almeida - UVA (2008); Mestre em BioDireito, Ética e Cidadania pelo Centro Universitário Sale-
siano de São Paulo - UNISAL (2010); Doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá - UNESA 
(2017); Professor Adjunto do Departamento de Direito (VDI) do Instituto de Ciências Humanas 
e Sociais (ICHS) da Universidade Federal Fluminense - UFF.



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          136

legem, baseadas na consciência dos magistrados, deixando 
em evidência o fato de que a doutrina jurídica brasileira 
ainda não alcançou o pós-positivismo a que se propõe, mas, 
ao contrário, tem como base a ultrapassada filosofia da 
consciência, comum as posturas positivistas do século XIX.

INTRODUÇÃO

O termo “panprincipiologismo” fora cunhado por Lenio Streck 
(2012) para designar uma espécie de patologia da prática jurídica 
brasileira que se utiliza de espécies de ‘standarts’ argumentativos, 
para, na maioria das vezes, deixar de aplicar a legislação. Assim, 
seriam posturas que consideram que os princípios – aqui entendidos 
como a consubstanciação de valores -, podem substituir a própria 
legislação democrática. (STRECK, 2012).

Dessa forma, o “panprincipiologismo” ocorre no bojo da 
falha tentativa de superação das velhas perspectivas positivistas, 
mormente encontradas em obras como “A Teoria Pura do Direito” de 
Hans Kelsen (1998) e “O Conceito de Direito” de H. L. A. Hart (1986), 
cujas teorias almejavam “ao mesmo tempo, ‘resolver’ um problema 
considerado insolúvel, representado pela razão prática ‘eivada de 
solipsismo’ (afinal, o sujeito da modernidade sempre se apresentou 
consciente-de-si-e-de-sua-certeza-pensante), e reafirmar o modelo 
de regras do positivismo, no interior do qual os princípios (gerais do 
direito) — equiparados a ‘valores’ — mostravam-se como instrumentos 
para a confirmação desse “fechamento”.” (STRECK, 2013).

Assim sendo, uma das principais causas do problema do 
panprincipiologismo são os equívocos existente em torno da defi-
nição de princípio, tanto do ponto de vista lógico, quanto do ponto 
de vista formal-enunciativo. Isto porquê, do ponto de vista lógico, os 
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princípios seriam aplicáveis por ponderação e, a partir dela, tem-se 
o inevitável espaço para discricionariedades por parte do intérprete. 
Enquanto que, do ponto de vista formal-nunciativo, os princípios 
seriam “abertos” e possibilitariam uma maior margem de atuação 
por parte do intérprete, o que também proporcionaria brechas 
para discricionariedades e decisionismos (STRECK, 2017; DWORKIN, 
1999).

Entretanto, é importante frisar, na perspectiva teórica que se 
propõe utilizar no presente estudo, que uma doutrina que se propõe 
pós-positivista deve tomar como base a teoria integrativa dworki-
niana (DWORKIN,1999) e considerar os princípios como o cerne da 
institucionalização da autonomia do direito. Neste caso, as ambigui-
dades e vaguezas não devem ser consideradas características pró-
prias dos princípios, mas sim, um problema das regras segundo o 
qual os princípios, enquanto elucidantes do mundo prático, preten-
dem resolver (STRECK, 2017). 

É nesse contexto que faz-se mister analisar o princípio do livre 
convencimento motivado, expurgado do atual Código de Processo 
Civil (conforme o art. 371), mas resgatado via jurisprudência, con-
forme demonstram, por exemplo, os julgados do Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro AI 0012701-61.2018.8.19.0000 e AI 0049790-
84.2019.8.19.0000. Tal princípio consagra perigosa prática cotidiana 
dos juízes no sentido de decidir primeiro e fundamentar depois (SCH-
MITZ, 2015) e, não obstante, somente escancara as decisões jurídi-
cas ativistas que os juízes adotam com base na própria consciência 
somente para fugir do formalismo das leis, em uma clara afronta ao 
Estado Democrático de Direito.
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METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do presente trabalho, fora utilizada 
abordagem teórica qualitativa, calcada na pesquisa descritiva feita 
através de revisão bibliográfica e análise jurisprudencial. Nesse sen-
tido, as fontes de pesquisa são de ordem primária e secundária, 
quais sejam: livros, artigos, dissertações e julgados do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro a partir da promulgação da Lei 
nº 13.105/15. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o presente momento, já que a pesquisa encontra-se em 
andamento, a análise sobre a bibliografia e jurisprudência utiliza-
das no âmbito do presente trabalho resulta na constatação de que 
a melhor maneira de evitar o panprincipiologismo é procedendo à 
correta definição do conceito de princípio, considerando a impor-
tância que este possui dentro do nosso ordenamento jurídico. Assim 
sendo, princípios devem ser entendidos como estruturas deontoló-
gicas, que possuem caráter normativo e recuperam o mundo prático 
quando na aplicação das regras jurídicas, conferindo, assim, legiti-
midade e autonomia ao Direito (DWORKIN, 1999; STRECK, 2017).

Assim sendo, para o alcance de tais resultados, foram utilizados 
como principais pressupostos teóricos autores inseridos no âmbito 
da teoria da hermenêutica jurídica no sentido de defesa da tese da 
resposta constitucionalmente correta, quais sejam Lenio Luiz Streck 
(2017), Ronald Dworkin (1999) e Rafael Thomás de Oliveira (2009). 

Além disso, também constatou-se que, apesar da alteração nor-
mativa proposta pelo novo CPC, expurgando de seu texto a referên-
cia ao princípio do livre convencimento motivado – um dos princi-
pais exemplos de panprincipiologismo -, a jurisprudência insiste em 
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resgatá-lo. Para tanto, foram utilizadas decisões do Tribunal de Jus-
tiça do Rio de Janeiro, tais como os AI 0012701-61.2018.8.19.0000 e 
AI 0049790-84.2019.8.19.0000, que citam a prevalência do livre con-
vencimento do juiz quando na análise das provas, defendendo “a 
valoração do magistrado quanto as provas que se mostram necessá-
rias para a solução do processo”. 

CONCLUSÃO

A partir da exposição das causas e consequências da era do 
panprincipiologismo para a doutrina jurídica brasileira, o presente 
trabalho busca demonstrar que a errônea conceituação dos princí-
pios jurídicos incentiva a naturalização da figura do juiz solipsista, 
conforme resta escancarado no caso da insistência na utilização do 
equivocado princípio do livre convencimento motivado. 

Assim sendo, conclui-se que para que se cumpra com a teoria 
pós-positivista cabível em tempos de Constitucionalismo Contem-
porâneo, é preciso que se compreenda que os princípios no sentido 
de mandados de otimização com textura “aberta” (ALEXY, 2008), 
possibilitam um maior espaço de atuação por parte dos intérpre-
tes e, portanto, somente contribuem para o surgimento de discri-
cionariedades, arbitrariedades e decisionismos por parte do juízes, 
de modo a afetar a autonomia do direito e afronta o próprio Estado 
Democrático de Direito.
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RESUMO

O presente trabalho propõe-se a analisar e discutir as benesses 
da implementação do processo judicial eletrônico no contexto do 
Direito Processual Civil brasileiro, utilizando como base a conjuga-
ção de pesquisas bibliográfica e documental, através de um método 
hipotético-dedutivo. Sob esse prisma, é estabelecida a relação 
direta entre o processo eletrônico e a potencialização de uma garan-
tia constitucional: a eficácia externa do princípio da publicidade, 
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entendida como a participação da população na fiscalização da ati-
vidade dos órgãos judiciais, sob as diretrizes de um Estado Democrá-
tico de Direito. Por fim, busca-se avaliar quais são os entraves atuais 
para a aplicação da dimensão extraprocessual referida, bem como 
propor meios tecnológicos e sociais que possam auxiliar na supera-
ção desses obstáculos.

INTRODUÇÃO

A garantia constitucional contida expressamente no art. 5º, 
inciso LX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
reforçada normativamente nos artigos 93, IX do mesmo diploma legal 
e 8º e 11 do CPC/2015, é um dos objetos centrais do presente estudo. 
A publicidade dos atos processuais é direito fundamental dos indi-
víduos (DIDIER JUNIOR, Fredie, 2019) e requisito indispensável ao 
processo devido, tendo duas dimensões, quais sejam a interna, ou 
inter partes, e a externa, vinculada a terceiros que não fazem parte 
da relação processual construída. Esta última, em destaque, foi res-
ponsável por trazer a possibilidade de atuação da população na fis-
calização da atividade do Poder Judiciário por meio do controle da 
opinião pública sobre os serviços realizados pelos órgãos investidos.

A informatização do processo judicial, regulada pela Lei nº 
11.419/06, inseriu uma nova realidade no Direito Processual Civil 
brasileiro, possibilitando a disponibilização de dados relativos aos 
processos na internet, respeitadas as disposições da Resolução 
nº 121/2010 do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), fator este que 
revela um caráter típico da atual fase da humanidade, marcada 
pela virtualização de diversas esferas da vida em sociedade, com 
o desenvolvimento das TICs (Tecnologias da Informação e Comu-
nicação). Esse processo de automação do Judiciário tomou novos 
rumos a partir do lançamento do PJe (Processo Judicial Eletrônico) 
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– software regulamentado pela Resolução nº 185/2013 – pelo CNJ, 
tendo em vista a busca pela unificação e uniformização do sistema 
em território nacional, razão pela qual este foi adotado como padrão 
de análise.

Nesse diapasão, o processo telemático constitui-se como poten-
cial meio facilitador do acesso dos indivíduos que não são parte pro-
cessual à atividade jurisdicional, viabilizando maior praticidade no 
contato com os atos e termos do processo, que se encontram a ape-
nas alguns “cliques” de distância. Em decorrência disso, demonstra-
-se diretamente atrelado à concretização da função extraprocessual 
do princípio enfatizado. Entretanto, apesar de tal fato corresponder 
à concepção de controle social pelo monitoramento e fiscalização 
das ações do poder público, em muitos casos, a transparência do 
Sistema de Justiça do Brasil pode ser definida como ainda opaca 
(MACHADO; CRAVEIRO; RIZZI, 2018).

Dessa forma, surge a seguinte indagação, que justifica a propo-
situra do trabalho: como possibilitar que o PJe não seja um reflexo 
das dificuldades do exercício popular de supervisão dos órgãos 
jurisdicionais, trazendo avanços, por intermédio da publicidade, na 
translucidez do Judiciário, essencial pilar do Estado Democrático de 
Direito?

Objetiva-se, com este trabalho, analisar e investigar o modo 
pelo qual a inserção de meios eletrônicos na esfera processual pode 
estreitar a relação entre o Poder Judiciário e a população, ensejando 
novas discussões acerca do tema. Com isso, nota-se a relevância de 
serem fornecidas diferentes visões e sugestões sobre o que deve ser 
criado ou aprimorado nos mecanismos digitais de acesso aos pro-
cessos públicos, em concordância com as imposições de segredo 
de justiça, observando a privacidade e a intimidade, e na própria 
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viabilização dos meios para tal, para que a efetividade do aspecto 
externo do direito fundamental enfocado torne-se cada vez maior.

METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido a partir do método hipotético-dedu-
tivo, de abordagem qualitativa. Como procedimentos técnicos foram 
utilizadas pesquisas bibliográfica e documental, havendo contato 
com doutrinas, obras clássicas, livros de temas correlatos, artigos 
científicos, teses e monografias relacionados ao tema, bem como 
realizando-se consultas a legislações vigentes e aos mais recentes 
dados e estatísticas fornecidos pelo “Relatório Justiça em Números 
2019” do CNJ e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Por fim, foram efetuados testes práticos de acesso aos proces-
sos eletrônicos em sites dos diferentes níveis de organização do 
Poder Judiciário do país, com o propósito de averiguar como essas 
plataformas digitais fornecem informações àqueles que não são 
parte da relação processual, atendo-se a questões de acessibilidade 
e clareza, e se seu conteúdo é exposto na forma da lei.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Primordialmente, depreende-se que o processo telemático é 
alternativa que corresponde aos padrões contemporâneos de dis-
seminação de informações necessárias à manutenção do Estado 
Democrático de Direito, apto a ser um recurso capaz de conferir 
maior legitimidade ao órgão julgador pelo povo, aumentando a efi-
cácia do princípio da publicidade na sociedade atual, preservadas as 
restrições relativas ao segredo de justiça. Ainda, serve como alterna-
tiva para enfrentamento das dificuldades geográficas, no que tange 
ao deslocamento e acesso às unidades físicas da Justiça brasileira, e 
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regimentais, no que concerne aos horários de atendimento e à estru-
turação do Diário Oficial e de sua consulta (LEAL, Augusto, 2009). 

Assunto atual e de grande relevância, conceituados autores o 
mencionam com o fito de reafirmar que o referido princípio é indis-
pensável ferramenta nas “mãos” da população para a fiscalização 
dos atos processuais, além de ser um dos mais favorecidos com o 
advento do processo eletrônico (FEDATO; GONÇALVES, 2019). Não 
obstante, dados do “Relatório Justiça em Números 2019” do CNJ 
comprovam a notoriedade deste ao demonstrarem uma taxa de ade-
são das Justiças ao processo eletrônico de 83,8% em 2018, enquanto 
em 2009 esse valor era de apenas 11,2%.

Sob esse viés, a ampliação da publicidade na prática proces-
sual e no teor das decisões emanadas dos órgãos judiciais tende a 
provocar uma maior conscientização dos cidadãos acerca dos seus 
direitos e deveres (LEAL, Augusto, 2009). Entretanto, nota-se que 
essa conscientização é obstaculizada por alguns fatores que limitam 
ora a aproximação, ora o entendimento das informações fornecidas, 
situação esta que não pode ser um impedimento ao acesso necessá-
rio à justiça e à informação (BOFF; HASSE, 2017).

Nesse contexto, é possível aludir à ideia de acessibilidade social 
para se referir às necessidades específicas dos cidadãos que, embora 
não se enquadrem no conceito de pessoas com deficiência, também 
possam encontrar barreiras que dificultam ou impedem sua inclusão, 
no contexto do processo eletrônico (RIBEIRO; SOUZA; AMARAL, 2018).

Uma delas, em macroanálise, é a evidenciada nos dados de 2017 
fornecidos pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e 
coletados pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação (Cetic.br), de que se extrai que cerca de 
67% da população brasileira têm acesso à internet, sendo este ainda 
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passível de organização em função da estratificação social do país, 
verificando-se um déficit de inclusão digital, principalmente no que 
diz respeito às classes mais baixas. À medida que essa conjuntura 
se conserva, o alcance democrático do conteúdo do PJe é drastica-
mente reduzido. 

Por outro lado, quando a navegação virtual é possível, per-
cebe-se dificuldades no contato com a interface do sistema. Sob 
esse enfoque, há carência de mecanismos que promovam o melhor 
entendimento do conteúdo exibido nos sites dos tribunais, demons-
trando incongruência entre as ferramentas tecnológicas e o nível de 
informatização que o Poder Judiciário pretende adotar. A título de 
exemplo, a existência de sites que realizam tradução simultânea da 
linguagem jurídica, o chamado “juridiquês”, para uma linguagem 
mais acessível já é realidade, de forma que alternativa semelhante 
poderia ser introduzida nas próprias plataformas digitais dos órgãos 
judiciais. 

É imprescindível, também, abordar a falta de acessibilidade 
em sentido vinculado às necessidades específicas das pessoas com 
deficiência, haja vista que a inclusão destas na participação de ati-
vidades como o uso de serviços e informações é comprometida por 
não existir, por exemplo, a opção “Ler em voz alta” nos sites em dis-
cussão para deficientes visuais, ou a possibilidade de conversão do 
texto escrito em Libras – Língua Brasileira de Sinais –, dentre outras 
alternativas que devem, por pressuposto lógico, interagir com o 
recurso de simplificação dos termos jurídicos na própria plataforma. 

CONCLUSÕES

Infere-se, portanto, que empreender inovações e aperfeiçoa-
mentos no sistema virtual do processo judicial eletrônico é essencial 
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para que este materialize efetivamente as diretrizes constitucionais, 
englobando políticas de inclusão digital e medidas interconexas 
de acesso ao linguajar jurídico, de navegação descomplicada e de 
equânime acessibilidade. 

Afinal, a ressoante sensação de impotência dos cidadãos frente 
à imagem de um órgão julgador pouco acessível, seja pelas primi-
tivas restrições de ordens físico-geográfica e regimental, seja pelas 
contemporâneas restrições de acessibilidade, transparência e con-
tato, não se coaduna com os padrões necessários a um modelo ins-
titucional cujo substrato representativo, de eficazes compreensão, 
participação e interação, é essencial enquanto legitimador de sua 
manutenção. 
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RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar o princípio da 
boa-fé processual civil por meio de artigos científicos, 
doutrinas e jurisprudências, selecionadas de acordo com 
a personalidade jurídica de direito público, e a relação 
do princípio da boa-fé com a Fazenda Pública em juízo. A 
discussão buscou mostrar como a boa-fé processual se 
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aplica na Fazenda Pública, com o auxílio do princípio da 
isonomia, para assim, manter ambas partes equiparadas, 
evitando máximo a injustiça no decorrer de um processo. 
E por fim, os resultados e a discussão, permitiu-se chegar 
a conclusão de que o princípio da boa-fé processual é 
passivelmente aplicado na Fazenda Pública em juízo, porém 
há certas exceções.

INTRODUÇÃO

O Novo Código de Processo Civil, com a reforma feita ao código 
de 1973 pela Lei nº 13.105 de 2015, trouxe para o novo contexto 
processual uma série de novos princípios, aliados à Constituição 
Federal e ao Estado Democrático de Direito, de maneira em 
que eles sejam empregados para desburocratizar e facilitar as 
decisões judiciais. Dentro desses novos princípios, está o da boa-fé 
processual, regulado pelo art. 5º do Código de Processo Civil (CPC), 
que será analisado no presente trabalho, com pauta principal em 
sua aplicação à Fazenda Pública.

Em relação a este princípio, Flavio Alves Martins (2001, p.16) faz 
a seguinte classificação: 

A boa-fé guarda em si uma antiga e (hoje) notória distinção 
entre a chamada boa-fé subjetiva e a boa-fé objetiva. Aquela, 
considerada como a concepção na qual o sujeito ignora o 
caráter ilícito de seu ato, esta, um pouco mais exigente, con-
sidera-se como a que não protege o sujeito que opera em 
virtude de um erro ou de uma situação de ignorância o seu 
comportamento não é mais adequado conforme a diligência 
socialmente exigível. (MARTINS, 2001, p. 16)
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Dessa maneira, entende-se que a boa-fé objetiva, diz respeito 
aos fatos que são identificados na conduta das partes, que 
precisam ser, obrigatoriamente, repletos de honestidade, para que 
a confiança que foi depositada pela outra parte seja correspondida 
da melhor forma possível. Já ao que se remete ao caráter subjetivo, 
configura-se uma espécie de desconhecimento ou conhecimento da 
situação na qual o indivíduo está exposto, devendo ser respeitada a 
condição ali estabelecida.

Fredie Didier (2017, p.121) - um dos nomes que impulsionaram 
a evolução do CPC com os novos princípios - fazendo menção a Karl 
Lorenz, diz que “sempre que exista um vínculo jurídico, as pessoas 
envolvidas estão obrigadas a não frustrar a confiança razoável do 
outro, devendo comporta-se como se pode esperar de uma pessoa 
de boa-fé”, assim, todos os inseridos em um processo legal, estarão 
salvaguardados por uma conduta adequada a cada caso. Não 
obstante a isso, os que irem contra o princípio da boa-fé por algum 
motivo, serão responsabilizados por tal. 

Uma indagação, contudo, motivadora do presente estudo, 
revelou-se: a possibilidade de aplicação do princípio da boa-fé 
à Fazenda Pública. Porém, sob a ótica classificatória de Didier 
(2017), observou-se que cabe a Fazenda, como a qualquer outra 
administração, agir de acordo com a boa-fé, uma vez que esse 
princípio ficará responsável pela garantia das partes. Acrescente-se 
a isso a passagem de Humberto Theodoro (p.130, 2017), segunda a 
qual “nesse prisma, o dever de comportamento, segundo a boa-fé 
imposto a todos os que participam do processo civil, é inerente 
à própria garantia do devido processo legal outorgada pela 
Constituição”, afirmando, mais uma vez, a necessidade do uso da 
boa-fé por todas as partes, sendo elas instituições públicas, ou não. 
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Ademais, o objetivo do presente artigo, além de tratar sobre o 
princípio da boa-fé processual, é, também, colocar em análise o seu 
contrário, ou seja, a má-fé processual. Atualmente, tem sido posto 
em evidência a má-fé provinda dos entes públicos para a satisfação 
de seus próprios interesses, portanto, na composição do trabalho, 
serão pautadas possibilidades dessas ocorrências e casos que sejam 
relacionados a tal assunto, e aos abusos que podem vir a acontecer 
perante a litigância de má-fé, conforme ao que é estabelecido no 
artigo 80 do Código de Processo Civil, no qual são classificados os 
atos que vão contra a boa-fé processual.

METODOLOGIA

Partindo de um método indutivo, com o auxílio de material 
bibliográfico e jurisprudências acerca do tema colocado em 
evidência, este trabalho apresenta e discute os resultados que foram 
encontradas sobre os novos princípios no Novo Código de Processo 
Civil, com especial ênfase ao princípio da boa-fé em decisões judiciais 
relacionadas a administração pública. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Princípio da Boa-fé Objetiva é uma norma de conduta que deve 
ser respeitada pelas partes diante de um processo. Com a expansão 
do Direito Privado ao Direito Público, consagrou-se o princípio 
da boa-fé processual (DIDIER, 2017), uma vez que o ordenamento 
jurídico brasileiro passa a se espelhar na Constituição Federal e, 
consequentemente, no Estado Democrático de Direito, que visa 
mais do que a solenidade declarativa constitucional de direitos dos 
cidadãos, também a sua concretização constitutiva legal-processual 
(DROMI, 1996). Nesse sentido, as mudanças ocorridas no Código de 
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Processo Civil pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, foram de 
grandiosa importância para que o citado princípio se expandisse e 
fosse aplicado às diversas áreas do Direito.

Segundo o atual Código de Processo Civil, em seu artigo 
5º: “Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 
comportar-se de acordo com a boa-fé.” Desse modo, todas as partes 
envolvidas em um processo, independente de qual seja sua posição 
jurídica, deve agir de acordo com esse princípio. Assim,

A boa-fé em qualquer esfera do ordenamento jurídico- civil, 
penal, trabalhista, etc.-, constitui um princípio cuja observân-
cia é necessária para que o processo não funcione na contra-
mão da justiça, permitindo chegar-se a resultados que não 
estejam de conformidade com verdadeira situação de fato 
que empresta embasamento às pretensões das partes (ALVIM, 
2018, p. 296). 

Dessa maneira, traz-se à luz dois aspectos relevantes da boa-fé: 
remeter-se a um campo ético da resolução de conflitos e estar em 
concomitância com o ordenamento jurídico. Parte do segundo 
ponto, é devido ao decréscimo das correntes positivistas do Direito, 
que o praticavam de maneira técnica e em separação da moral. Com 
isso, certifica-se que a abrangência do princípio da boa-fé processual 
para os diversos ramos do Direito, objetiva alcançar a justiça. As 
partes defendem seus interesses, são tratadas com igualdade e 
agem lealmente. Contudo,

À Fazenda Pública conferem-se várias prerrogativas, sendo 
algumas, a exemplo dos prazos diferenciados e da remessa 
necessária, justificadas pelo excessivo volume de trabalho, 
pelas dificuldades estruturais da Advocacia Pública e pela 
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burocracia inerente à sua atividade, que dificulta o acesso aos 
fatos, elementos e dados da causa (CUNHA, 2018, p. 57).

Partindo dessa assertiva, embora na nova codificação processual 
civil a Fazenda Pública tenha mantido privilégios em detrimentos 
das partes particulares, ela também está sujeita à aplicação do 
Princípio da Boa-fé, enquanto diretamente vinculado ao Princípio 
da Isonomia. Esse, por sua vez, segue os preceitos aristotélicos de 
igualdade, que afirmam que devemos tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. À vista 
disso, a boa-fé processual é aplicável à Fazenda Pública em juízo, 
tanto para evitar agravos processuais da parte dela, quanto da outra; 
mesmo que a Fazenda Pública tenha prazos maiores para realizar 
certas ações dentro do processo, por exemplo.

Assim sendo, a partir da análise de jurisprudências5 do Novo 
Código de Processo Civil, verificou-se que agravos à boa-fé processual 
são considerados atos ilícitos, visto que esses encontram dispostos 
os artigos 79, 80 e 81 da lei processual que configuram a má-fé como 
ato punível. Fredie Didier (2017) destaca os atos que configuram a 
efetividade do princípio da boa-fé processual; sendo: Proibição de 
criar dolosamente posições processuais; proibição de Venire Contra 
Factum Proprium; a Proibição de Abuso de Direitos processuais; e a 
Supressio.

Na prática, a Fazenda Pública em juízo pode omitir fatos ou agir 
de maneira contraditória e, ir de encontro com a proibição de Venire 
Contra Factum Proprium. A jurisprudência elenca situações em 

5  Exemplificativamente, TRF2, Apelação n. 0005122-02.2012.4.02.5102, 8ª Turma Especia-
lizada, Relator Des. Guilherme Diefenthaeler, Julgamento em: 25/09/2019, Publicado em: 
27/09/2019; TJBA, Embargos de Declaração n. 0021185602015805000050002, Seção Cível de 
DireitoPúblico, Julgadoem 13/02/2019, Publicado em 13/02/2019.
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que a Fazenda Pública apresenta declarações antagônicas diante 
de um mesmo caso, tendo assim. Em casos concretos agiu-se em 
compreensão com o artigo 278. Do Código de Processo Civil de 2015: 
“A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em 
que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”. Também, 
há casos em que a Fazenda Pública é acometida por agravos à boa-fé 
processual, como o fracionamento de muitas ações acerca de um 
mesmo pedido; bem como a omissão da verdade no que diz respeito 
ao representante da outra parte (MARTINS, 2017). 

Porquanto, o princípio da boa-fé processual, por ser um 
corolário do princípio constitucional do devido processo, tem 
aplicação indispensável para a Fazenda Pública (CÂMARA, 2015). 
Permite que os interesses públicos sejam respeitados, uma vez que 
evita arbitrariedades contra os órgãos de administração pública, 
bem como impede que esta cometa arbitrariedades quando posta 
em juízo. Dessa maneira, os interesses dos cidadãos são respeitados 
e o princípio da isonomia torna-se mais tangível, posto que o devido 
processo é seguido em lealdade entre as partes. Nesse caso, o 
princípio da boa-fé processual é garantidor de que a Fazenda Pública, 
assim como as demais partes em processo, sejam respeitadas e se 
respeitem mutuamente; mas que precipuamente o ordenamento 
jurídico em matéria processual seja respeitado.

CONCLUSÕES

Por meio dos resultados obtidos, pode-se concluir que o prin-
cípio da boa-fé processual civil é uma norma de conduta contem-
porânea, que possui como fim averiguar o entendimento jurídico, 
avaliando a licitude do exercício de posições jurídicas processuais, 
em relação aos casos pertinentes a sociedade, evitando, assim, que 
injustiças e atrocidades venham a ocorrer no setor público e privado. 
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Tendo em vista que ambas as partes expostas em um processo, 
devem a este princípio, obediência.

Em paralelo, com o referido acima, pode se firmar, também, 
que a posteriori ao Princípio da Boa-fé Processual, há um princípio 
geral da boa-fé equiparado com a moral, que serviu para fundamen-
tar esse novo princípio na área de Processo Civil e em muitas outras 
áreas dispostas pelo ordenamento jurídico. 

Tendo em vista, que esse princípio geral surge por meio de um 
fator cultural étnico-moral fruto da sociedade, a fim de não rejeitar 
a boa-fé nas particularidades do âmbito processual e preservar o 
direito de igualdade de cada cidadão brasileiro, como exposto na 
Constituição Federal de 1988, no artigo. 5° “Todos são iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.” Diante 
disso, pode-se referenciar ao princípio da boa-fé processual como 
um “subprincípio”.

É importante ressaltar, que os dois aspectos característicos da 
boa-fé, permite concluir que o direito positivo não pode ser aplicado 
nos processos de forma técnica, mas em conjunto com moral, e tal 
princípio funciona como uma ponte que liga esses dois polos, com 
intuito de alcançar a justiça, entre as devidas partes.

Por fim, foi possível constatar que o princípio da boa-fé 
processual é aplicável a Fazenda Pública em juízo, apesar das 
prerrogativas postas em seu favor no cenário processual. uma vez 
que o princípio da boa-fé processual caminha em paralelo com o 
princípio da isonomia com o objetivo de sanar as desigualdades 
processuais e igualar ambas partes, para que haja um processo mais 
justo. No entanto, qualquer tipo de agravo a boa-fé processual, é 
considerado ato ilícito, para assim resguardar os direitos da Fazenda 
Pública e das demais partes.
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RESUMO

O Código de Processo Civil de 2015 normatizou a ação de dis-
solução parcial de sociedade em seus artigos 599 a 609. Contudo, o 
legislador processual deixou de contemplar, no rol de legitimados 
ativos, os sócios de que trata o artigo 1.030 do Código Civil. Assim, 
enquanto a norma material atribui à maioria dos demais sócios o 
direito de pleitear em juízo a exclusão de sócio que cometeu falta 
grave, a norma processual silencia a respeito de sua legitimidade 
para tal. Por meio de revisão bibliográfica e pesquisa documen-
tal, especialmente a análise das conclusões exaradas pela Terceira 
Turma do Superior Tribunal de Justiça ao apreciar problemática 
semelhante, conclui-se que o rol dos legitimados estatuído no artigo 
599 do Código de Processo Civil possui natureza exemplificativa, 
podendo a ação de dissolução parcial de sociedade ser manejada 
pela maioria dos demais sócios, conforme previsto no Código Civil.

1 Graduanda em Direito pelo Centro Universitário de Barra Mansa (UBM).
2 Graduado em Direito pelo Centro Universitário de Barra Mansa (UBM). Pós-Graduação Lato 
Senso em Direito Empresarial pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL). Mes-
tre em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo (UNISAL). Já integrou o quadro 
de docentes do Centro Universitário de Barra Mansa (UBM). Atualmente atua como docente do 
Curso de Direito do Centro Universitário Geraldo di Biase (UGB/FERP).
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INTRODUÇÃO

O Código de Processo Civil de 2015 ganhou ainda mais relevân-
cia para o Direito Empresarial ao tratar da ação de dissolução parcial 
de sociedade enquanto procedimento especial, estabelecendo seu 
objeto, seus legitimados e, por óbvio, seu rito. 

Até então, não havia normativa específica do ponto de vista pro-
cessual e, especialmente no que tange à legitimidade ativa, objeto 
da presente investigação, a comunidade jurídica extraia suas con-
clusões das normas de direito material.

No que tange à legitimidade para a propositura da mencionada 
ação, o artigo 600 do Código de Processo Civil apresenta os seguin-
tes sujeitos: (i) o espólio do sócio falecido, quando os seus sucesso-
res não ingressarem na sociedade; (ii) os sucessores, após concluída 
a partilha; (iii) a sociedade, quando os sócios sobreviventes não 
admitirem, em razão de disposição do contrato social, o ingresso 
dos sucessores do falecido no capital social; (iv) o sócio que exerceu 
o seu direito de retirada ou recesso, se não for providenciada, nos 
termos da lei, a alteração contratual formalizando sua retirada da 
sociedade; (v) a sociedade, nos casos em que não for cabível a exclu-
são extrajudicial; e (vi) o sócio excluído.

No entanto, contrariando o esperado, a redação do artigo acima 
mencionado não contemplou, como legitimados, a maioria dos 
sócios da sociedade, aos quais o artigo 1.030 do Código Civil atribui 
o direito de requerer, em juízo, a exclusão do sócio que cometeu 
falta grave, atribuindo concretude ao princípio da preservação da 
empresa, possibilitando que o sócio que não comungue dos mesmos 
ideais seja excluído do quadro societário, prosseguindo a sociedade 
a desempenhar sua atividade (RIZZARDO, 2018, p. 138). 
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Em outras palavras, a norma de direito material atribui, aos 
sócios em apreço, o direito de pleitear, em juízo, a dissolução parcial 
da sociedade, com a exclusão do sócio faltoso, enquanto a norma 
processual silencia a respeito, gerando vácuo normativo e insegu-
rança jurídica na prática empresarial, o que justifica o presente 
estudo.

METODOLOGIA

Os métodos utilizados consistiram na pesquisa documental, 
através da análise da legislação pátria e de julgado do Superior 
Tribunal de Justiça, bem como na pesquisa bibliográfica, com a 
realização de consultas ao referencial teórico atualmente publicado 
sobre a temática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme previsto nos artigos 1.028 e seguintes do Código Civil, 
as sociedades contratuais serão resolvidas em relação a um sócio 
em três hipóteses: morte de sócio; exercício do direito de recesso de 
sócio; ou pela exclusão de sócio. 

A rigor, em que pese não se afigurar como objeto do presente 
estudo, não se pode olvidar da exclusão extrajudicial de sócio mino-
ritário, hipótese prevista nos artigos 1.085 e 1.086 do Código Civil e 
aplicável unicamente às sociedades limitadas. 

Por certo, até o advento do Código de Processo Civil de 2015, 
a construção da ação de dissolução parcial de sociedades foi dele-
gada à doutrina e à jurisprudência, que se viram desafiadas a criar 
soluções, pautadas no postulado da preservação da empresa, ante a 
inexistência de norma processual específica para tutelar os direitos 
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conferidos pela legislação material (FAZZIO JUNIOR, 2017, p. 118; 
FINKELSTEIN, 2016, p. 74; RAMOS, 2018, p. 485). 

A ação de dissolução parcial de sociedade é, pois, o procedi-
mento judicial que dá concretude, em especial, à hipótese de reso-
lução da sociedade em relação ao sócio que cometeu falta grave 
(RODRIGUES; VENOSA, 2018, p. 143).

 No entanto, ao se comparar a redação dos artigos 600 do Código 
de Processo Civil e 1.030 do Código Civil, verifica-se claro descom-
passo entre as normas, na medida em que a norma processual não 
prevê, como legitimados ativos, os sócios mencionados na norma 
material.

Assim, mesmo sendo a medida jurídica adequada, o artigo 600 
do Código de Processo Civil, em uma primeira análise, impossibilita 
o manejo da dissolução parcial da sociedade pelos sócios, os quais 
são os titulares do direito material previsto no artigo 1.030 do Código 
Civil (MAMEDE, 2017, p. 74).

Não se nega a existência de vozes a defender que a legitimação 
para o manejo da ação de dissolução parcial seria da própria socie-
dade, a despeito da cristalina redação do artigo 1.030 do Código Civil, 
que atribui o direito material aos sócios (TOMAZETTE, 2017, p. 333); 
ao se admitir a interpretação acima, é de se indagar como poderia 
a sociedade, v.g., outorgar procuração a um advogado para ajuizar 
a ação, se o sócio que se pretende excluir é o único administrador? 

Mostra-se relevante, portanto, investigar a natureza do rol pre-
visto na norma processual, na medida em que, se for considerado 
taxativo, impedirá o ajuizamento da ação de dissolução parcial pela 
maioria dos demais sócios, quando considerarem que outro sócio 
praticou falta grave no cumprimento de suas obrigações.
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Neste sentido, em que pese não ter enfrentado a questão direta-
mente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos 
do Recurso Especial 1.735.668, foi instada a analisar a natureza do 
rol de legitimados ativos ao ajuizamento das ações de levantamento 
da curatela, tendo concluído que o rol previsto no artigo 756, §1º do 
Código de Processo Civil deve ser interpretado como mera disposi-
ção indicativa do legislador, possibilitando-se o manejo da ação por 
demais interessados. 

Neste ponto, importa destacar que o legislador processual uti-
lizou-se da expressão poderá, assim como o fez no artigo 600 do 
Código de Processo Civil, quando utilizou a expressão pode, em uma 
clara sinalização de que o rol ali previsto possui natureza meramente 
exemplificativa.

Interpretar o texto do artigo 600 do Código de Processo Civil de 
modo diverso significa impedir que os sócios pleiteiem, em juízo, 
a exclusão do sócio faltoso, cujo direito de assim proceder lhes foi 
garantido pela norma de direito material.

CONCLUSÕES

Diante dos argumentos acima expostos, conclui-se que o artigo 
600 do Código de Processo Civil, ao prever o rol de legitimados ao 
ajuizamento da ação de dissolução parcial de sociedade, o fez de 
modo exemplificativo.

Assim, apesar de a norma processual não fazer menção expressa, 
os sócios mencionados pelo artigo 1.030 do Código Civil são igual-
mente legitimados ao ajuizamento da ação de dissolução parcial de 
sociedade.
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RESUMO

Trata-se de discussão acerca da vinculação ou não de um 
novo acionista ao escopo de convenção de arbitragem 
previamente estabelecida nos quadros sociais da sociedade 
de capital aberto. A arbitragem, vez se fundando na 
autonomia da vontade, imprescinde de declaração expressa 
para sua utilização, nos limites do acesso à prestação 

1 Graduando em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF-VR). Membro pesquisa-
dor da Liga Acadêmica de Direito da Universidade Federal Fluminense (LADI UFF-VR). Orador 
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dica, estrato A2 do Qualis/Capes. Professor permanente do PPGD da UNESA e pesquisador do 
Programa Pesquisa Produtividade. Professor adjunto da UFRJ na área de Direito Comercial. 
Professor adjunto da UFF/VR, na área de Direito Comercial. 
3  Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF-VR). Diretora de produ-
ção científica e membro pesquisadora da Liga Acadêmica de Direito da Universidade Federal 
Fluminense (LADI UFF-VR). Oradora da Equipe de Estudos e Competições em Arbitragem da 
Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda (EARB UFF-VR).



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          166

jurisdicional. Por meio de pesquisa qualitativa bibliográfica, 
questionou-se se o novo acionista, ao aderir à companhia, 
adere automaticamente à convenção arbitral ou dela 
escapa, necessitando, para vinculação, manifestação 
escrita posterior. 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa discutir a pertinência da vinculação 
subjetiva do novo acionista à cláusula compromissória constante 
do estatuto social de uma sociedade empresária, confrontando seu 
direito essencial à ação.

A arbitragem é meio heterocompositivo, jurisdicional, privado e 
flexível, do qual as partes capazes poderão se valer para obter uma 
solução para conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponí-
veis. Além de mais célere e livre do que outros meios de resolução, a 
arbitragem oferece às partes a possibilidade de escolha de um julga-
dor especializado na matéria (SCAVONE Jr, 2016).

A Lei n° 6.404/76, nos artigos 109, §3° e 136-A, bem como o Regu-
lamento do Novo Mercado, em seu artigo 39, prescreve que o esta-
tuto social pode e deve dispor de convenção de arbitragem para 
solucionar conflitos entre acionistas e a companhia. Ocorre que 
tanto a legislação tanto o referido regulamento são omissos quanto 
à vinculação ou não de novos acionistas. 

Neste sentido, já foi apurado que, dentre as arbitragens inicia-
das em 2013 perante o Centro de Arbitragem da American Chamber 
of Commerce for Brazil (AMCHAM - Brasil) e a Câmara de Arbitragem 
do Mercado (CAM), as questões societárias representaram 40% dos 
casos. Concernente a matéria, no ano de 2012, 59% dos casos inicia-
dos junto à AMCHAM diziam respeito a controvérsias societárias, as 
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quais versavam sobre matérias relacionadas aos acordos de acionis-
tas e outras pendências entre sócios vinculadas à administração das 
sociedades (LEMES, 2015). 

Assim, de maneira não exaustiva, pretendeu-se analisar alguns 
dos pontos conflitantes existentes no âmbito da abrangência da cláu-
sula arbitral do estatuto social das companhias abertas em relação 
aos acionistas que a ela aderem posteriormente. Para tanto, abor-
dou-se brevemente os institutos da arbitragem enquanto método 
utilizado por sociedades empresárias de capital aberto.

Em seguida, buscou-se indagar se a convenção de arbitragem de 
um estatuto social tem força vinculante a acionistas supervenientes, 
sob a ótica de três posições doutrinárias distintas, averiguando-se, 
em todas as hipóteses, sua amplitude subjetiva. No corpo do texto, 
os procedimentos metodológicos. Ao final, referências bibliográficas.

METODOLOGIA

Conforme leciona Antonio Carlos Gil (2010), pesquisa é o “proce-
dimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 
respostas aos problemas que são propostos”. No que tange a abor-
dagem da pesquisa, esta se enquadra como qualitativa, utilizando-se 
de dados não numéricos para obtenção dos resultados pretendidos.

Em relação à técnica de coleta de informações, o presente se 
pautou em recursos como revistas especializadas, livros, mono-
grafias, teses, dissertações, internet, livros, legislações de direito 
privado, Constituição Federal, artigos científicos, etc. Dessa forma, 
o utilizou-se de pesquisa bibliográfica e documental, nacional e 
internacional.



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          168

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No bojo da pesquisa, depreenderam-se três correntes 
doutrinárias. A primeira corrente fundamenta-se: a) na natureza 
contratual da arbitragem da qual se exige manifestação expressa 
e inequívoca de vontade através de meio escrito conforme; b) na 
garantia constitucional de que nenhuma lei afastará lesão ou ameaça 
de direito da apreciação do Poder Judiciário, e; c) na suposta natureza 
defendida enquanto parassocial da cláusula compromissória, tal 
qual ao de acordo de acionistas que não vincula aqueles que deste 
não o fazem parte.

Essa linha entende o estatuto de sociedade como contrato de 
adesão, pois não há liberdade ou possibilidade de discussão ou 
negociação dos seus termos. Ainda, entende que o novo acionista 
sucede a titularidade das ações, e não a posição contratual prévia da 
parte. Logo, é necessário que o aderente tome a iniciativa de instituir 
a arbitragem ou com ela concorde expressamente, já que é pacto 
autônomo e parassocial, à luz do artigo 4°, §2° da Lei n° 9.307/96 
(CARVALHOSA, 2013; BORBA, 2017). 

Obrigar um acionista a participar de um procedimento arbitral 
pelo qual não anuiu constitui arbitragem compulsória, por não se 
apoiar na manifestação da parte e configurar direito potestativo. 
Sendo impossível sua presunção, acionistas que, posteriormente 
adquiriram ações de uma sociedade sem expressamente anuírem 
com a cláusula compromissória estatutária não podem ser a ela vin-
culados (CARVALHOSA, 2013; ROSSELIN, 2017).

Já a segunda linha encontra seus fundamentos nos seguintes 
standards: a) que o ingresso na sociedade consiste em inequívoca 
anuência a todas as cláusulas do estatuto, incluindo a cláusula com-
promissória; b) que a existência de referida cláusula não importa 
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em redução de direitos dos acionistas ou risco a inafastabilidade da 
jurisdição, c) que a cláusula arbitral estatutária não configura um 
pacto parassocial, muito menos um contrato de adesão, e; d) que 
o livre e expresso consentimento necessário à eficácia da cláusula 
compromissória se subsume ao princípio majoritário, de maior rele-
vância no âmbito das sociedades anônimas.

Capitaneada por Pedro Martins, Arnold Wald e Aprigiliano, 
defende-se que a cláusula compromissória possui a natureza apenas 
de cláusula estatutária, entendendo que está associada à maioria do 
capital social a prerrogativa de determinar as disposições pelas quais 
a sociedade deverá obedecer independentemente do momento de 
ingresso de determinados acionistas ou de anuência destes, estando 
todos vinculados ao seu teor (OKASAKI, PIPOLO, 2014).

Verificou-se que a corrente majoritária doutrinária está sendo 
adotada em alguns casos pelo Judiciário, havendo recente decisão 
com base em seus fundamentos, em especial, do primeiro e terceiro 
standard. Senão, vejamos:

Se no estatuto da pessoa jurídica há previsão da solução de 
conflitos pela arbitragem, ou seja, se há cláusula compromis-
sória, não poderá o sócio abster-se de a ela aderir, uma vez que 
o acesso às regras expostas no estatuto é público, sob pena 
de inviabilizar a condução das relações internas da sociedade 
anônima (TRF4, 3ª Turma, Apel 5002974-58.2015.4.04.7110, j. 
11.12.2018, unânime).

No mesmo sentido, o Enunciado n° 16 da I Jornada de Direito 
Comercial, o qual preceitua que “o adquirente de cotas ou ações 
adere ao contrato social ou estatuto no que se refere à cláusula com-
promissória (cláusula de arbitragem) nele existente (...) independen-
temente de assinatura e/ou manifestação específica a esse respeito”.
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A Lei 13.129/2015, inspirada pelo direito italiano, buscou dar 
fim a discussão, ao acrescentar o art. 136-A na Lei das Sociedades 
Anônimas, conferindo direito de recesso aos dissidentes ao mesmo 
tempo em que preserva a cláusula compromissória. Discorda-se ao 
considerar que a alteração veiculada pela Lei n° 13.129/15 trouxe um 
caráter compulsório da cláusula compromissória arbitral, vez que a 
opção conferida aos dissidentes é visivelmente drástica, resultando 
em sua saída da companhia. Além, o recesso nem sempre será alcan-
çado, conforme as hipóteses de exceção trazidas e as condições 
determinadas pela S.A. 

Desta forma, as companhias listadas a partir do nível 2 dos seg-
mentos da listagem da BM&FBovespa não o aproveitam, vez que 
prevêem cláusula arbitral estatutária obrigatória. Além disso, não foi 
disposto pela lei em que termos será realizado o recesso, criando-se 
ainda mais questionamentos (FURLAN FILHO, 2016).

Por derradeiro, na terceira via está o posicionamento trazido 
por parte da doutrina, no que se diz respeito a Rodrigo Tellechea 
(2016) e Diego Franzoni (2015), entendendo pela restritividade da 
cláusula compromissória estatutária, salientando sua não incidên-
cia imediata a acordos de acionistas e operações societárias entre a 
companhia e terceiros. Somente os litígios intimamente relaciona-
dos à condição de acionista seriam atraídos pelo escopo objetivo da 
cláusula compromissória do estatuto social. 

Avalia-se que, para esta corrente disruptiva, o principal funda-
mento está no entendimento de que o direito de ação e a anuência 
da cláusula compromissória são subjetivos, não sendo passíveis de 
afetação pelo princípio majoritário ainda que presentes no estatuto 
societário, através de uma leitura dos microorganismos do direito 
societário e da arbitragem que permitem uma relativização de tal 
princípio.



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          171

Rodrigo Tellechea (2016) ainda apresenta duas possíveis alter-
nativas: o recesso legal trazido pela alteração legislativa, não obs-
tante as suas falhas – solução escolhida pelo Professor – e o recesso 
estatutário, que traz como uma segunda opção, pelo qual acredita 
ser de mais dificultosa implementação. 

Têm-se, portanto, os caminhos até o momento que não solucio-
nam o embate entre os princípios discutidos, mas que guiam à refle-
xão do tema para um futuro propositivo.

CONCLUSÕES

A presente pesquisa revelou preocupações no tocante 
à subsistência subjetiva de um terceiro acionista que aderiu 
posteriormente a uma companhia aberta, tendo esta estipulado 
cláusula compromissória em seu estatuto social, dirigindo qualquer 
conflito à via arbitral.

Primeiramente, verificou-se que nas duas grandes correntes 
que versam sobre o tema, há problemas quanto à interpretação 
dos microorganismos dos institutos da Arbitragem, e do Direito 
Societário. 

Quanto à corrente minoritária, se por um lado realiza a 
importante defesa da autonomia da vontade, com a qual se 
concorda, ao mesmo tempo utiliza se vale de uma inflexibilidade 
já superada do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. 
Por sua vez, a corrente majoritária, embora já tenha obtido respaldo 
jurisprudencial e possua fundamentos sólidos, peca ao promover 
uma ponderação de interesses, em que o sobrepondo o princípio 
majoritário ao princípio do consentimento e autonomia das partes, 
base dos métodos adequados de solução de controvérsias. 
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Há de se reforçar que, conforme as razões expostas no presente 
trabalho a Lei 13.139/15, não obstante tenha apresentado respostas 
à questão, se esquivou de solucionar o caráter compulsório da 
cláusula compromissória estatutária, vez que elenca como única 
alternativa ao acionista discordante que o direito – direito ou 
sanção? – de se retirar da companhia com o recesso de suas ações, 
o que lhe é básico. 

Neste sentido, acredita-se que o melhor caminho está na 
restritividade do alcance da cláusula compromissória estatutária, 
abrangendo esta apenas as questões precipuamente advindas da 
condição de acionista perante a companhia, não se estendendo ás 
operações cotidianas exercidas quanto a terceiros. Dessa forma, 
respeita-se o princípio majoritário para conflitos internos e a 
natureza estatutária plurilateral, sem, entretanto, ignorar o princípio 
da voluntariedade em relação aos litígios que possam surgir em sede 
de relação contratual bilateral. 

Tem-se, assim, melhor preservado o direito de ação e a segurança 
jurídica na relação entre o direito societário e arbitral.
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RESUMO

O tema da pesquisa se debruça sobre o cabimento da ação 
coletiva passiva através da interpretação do ordenamento 
jurídico brasileiro vigente, fixando o olhar, com especial 
destaque, sob o instituto da representatividade adequada. 
Teve como metodologia a pesquisa bibliográfica e estudo 
de casos importantes julgados pelos Tribunais superiores. 
Ao passo que a doutrina se divide sobre a possibilidade ou 
não de seu cabimento, os Tribunais superiores, como regra 
geral, negam a possibilidade da ação coletiva passiva, mas 
já é possível observarmos algumas decisões, isoladas e em 
determinados casos concretos, permitindo-as. 

INTRODUÇÃO

Uma parcela considerável da doutrina entende, ao interpretar 
o ordenamento jurídico nacional vigente, que não é cabível a ação 
coletiva passiva, tendo como razões: a inexistência de texto legal 
expresso; problemas na identificação do representante adequado 

1 Graduado pela Universidade Candido Mendes. Pós-Graduado em Direito do Estado e Re-
gulação pela FGV-RJ. Mestre em Direito Público e Evolução Social pela UNESA-RJ. Advogado.
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e o regime da coisa julgada coletiva que não poderia prejudicar os 
direitos individuais. 

Dessa forma, existem situações jurídicas que podem ficar à 
margem da proteção judicial, sem uma solução coletivo do conflito, 
mantendo-o órfão de uma tutela judicial ou extrajudicial capaz de 
efetivar determinados direitos e, assim, possibilitar o acesso à justiça 
e a efetividade do processo. 

A pesquisa, portanto, teve como problema posto o 
questionamento sobre a adequação da ação coletiva passiva ao 
modelo processual vigente no Brasil, baseado na interpretação 
e aplicação dada pela doutrina e pelos Tribunais superiores. Tal 
pesquisa serve, assim, como alicerce para a observação do intérprete 
ao Direito nacional, respondendo se há, sob o aspecto pesquisado, 
repúdio, reconhecimento ou promoção das soluções coletivas de 
conflitos.

O objetivo principal da pesquisa é trazer ferramentas que 
facilitem um tratamento sistemático às ações coletivas passivas e, 
neste norte, afastar o indesejado casuísmo, possibilitando que o 
acesso à justiça ocorra com fundamento na igualdade jurídica. 

Do objetivo principal surgem dois específicos, sendo que o 
primeiro aborda o cabimento das ações coletivas no Brasil, seja 
de lege dada ou de lege ferenda, com possíveis interpretações e 
aplicações do Direito. 

O segundo objetivo, que decorre do primeiro, faz o olhar recair 
sob o instituto da representatividade adequada, direcionando o 
leitor à legitimidade dos sujeitos processuais que podem atuar nas 
ações coletivas, não somente no já tradicional aspecto ativo, mas 
agora sob o viés passivo da demanda.
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METODOLOGIA

Teve como metodologia a pesquisa bibliográfica e estudo de 
casos importantes julgados pelos Tribunais superiores em que 
há discussão sobre o cabimento da ação coletiva passiva, com 
fundamento na interpretação do ordenamento jurídico brasileiro 
vigente.

O cabimento e aplicação da ação coletiva passiva gera um 
segundo questionamento, sobre a representatividade adequada do 
legitimado passivo que irá atuar como substituto processual, sendo, 
nesse caso, aplicada a mesma metodológica acima apontada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

É possível achar na bibliografia diversos entendimentos sobre 
o cabimento da ação coletiva passiva, sendo o primeiro deles, 
encabeçado por Antonio Gidi e José Marcelo Menezes Vigliar, pelo 
não cabimento, com fundamento na ausência de previsão legal.

Uma segunda posição, adotando entendimento intermediário 
capitaneado por Aluisio Mendes, permite a aplicação do instituto em 
determinados casos, como o da ação coletiva passiva decorrente, 
casos em que o sindicato é o sujeito processual e em algumas em 
que os legitimados passivos seriam as associações civis. 

Por fim, adotando uma terceira posição, mais abrangente, 
destacada por Hermes Zaneti Junior, há o pleno cabimento da ação 
coletiva passiva, através de uma interpretação extensiva do instituto 
da legitimidade extraordinária, notadamente no que diz respeito 
aos artigos 82 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 1º da 
lei 8.984/1995. Essa possibilidade seria dosada e filtrada através 
da correta averiguação, no caso concreto, da representatividade 
adequada do legitimado passivo.
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Os Tribunais parecem se aproximar mais da segunda posição! 
A despeito do Recurso Especial de nº 1051.302 negar, de forma geral, 
o cabimento de ações coletivas passivas, encontramos diversos 
julgamentos permitindo, no caso concreto, a sua aplicação. Isso 
ocorreu, a título de exemplo, no caso de vedação ao acesso de 
torcedores organizados em estádio de futebol; em ações coletivas 
ajuizadas contra associação civis de moradores, em caso de qualquer 
obstáculo ao livro acesso de determinado bem público e, ainda, no 
“caso rolezinho”, ocorrido nos shopping centers do Estado de São Paulo.

CONCLUSÕES

O tema dessa pesquisa é campo fértil para reflexões sobre 
as soluções coletivas de conflitos, de modo que a existência de 
mecanismos que ajudem na sua sistematização, à luz dos preceitos 
constitucionais relacionados a matéria processual, servem como 
instrumentos geradores de acesso à justiça e efetividade do processo. 

Como se observou, a despeito de alguns casos específicos em 
que já podemos constatar a aplicação da ação coletiva passiva, 
ainda há enorme barreira a ser transposta para a sua proliferação, 
de modo que se constata, em termos gerais, que os operadores já se 
deslocaram do seu estágio inicial de repúdio, estando atualmente 
na fase de reconhecimento do instituto, mas ainda aguarda-se 
ansiosamente o avanço até a sua plena e integral promoção, o que 
necessitaria, para tanto, de um esforço legislativo nesse sentido.
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RESUMO

O presente trabalho se trata de estudo de caso único 
sobre a Fundação Renova, no qual se pretende analisar a 
efetividade de sua criação para com a sociedade, bem como 
sua consonância teórico-legislativa, tendo em vista que o 
ordenamento jurídico, ao permitir a criação de Entidade 
de Estrutura Específica – EIE, sua principal finalidade era a 
condução das decisões proferidas no processo com maior 
efetividade. No entanto, como pretende-se mostrar ao 
longo do trabalho, a Fundação Renova encontra algumas 
dissonâncias em face de suas finalidades iniciais.

INTRODUÇÃO

O rompimento da Barragem do Fundão, que atingiu a região 
de Mariana-MG e todo o curso do Rio Doce e jusante, até sua foz, e 

1 Graduada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Mestre e Doutoran-
da em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense (USP). Já atuou como 
docente do Curso de Direito na Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda-RJ (PUVR/
UFF). Atualmente é docente no Curso de Direito do Centro Universitário de Valença (UNIFAA) e 
na Faculdade Vértix Trirriense (UNIVÉRTIX).
2 Graduanda do 10º período do Curso de Direito do Centro Universitário de Valença (UNIFAA). 
Atualmente participa do Projeto de Extensão «Observatório Sul Fluminense de Processos Co-
letivos».
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ocasionou um litígio de conflituosidade complexa, representado 
por diversos processos individuais e coletivos ajuizados em face das 
empresas Samarco, Vale S.A e BHP Biliton. Em Termo de Ajustamento 
de Conduta (TTAC), foi estabelecida a criação da Fundação Renova, 
que tem por objetivo conduzir a reparação dos danos e minimizar 
os efeitos do desastre, sendo, talvez, o exemplo mais complexo já 
criada no Brasil.

No entanto, a Fundação Renova é administrada pelas causadoras 
dos danos, assim, tem-se que por este motivo, a entidade de 
infraestrutura criada não seja tão eficaz, uma vez que não há indícios 
de fiscalização por órgão do poder público, além de ter originado 
outros pormenores.

Outrossim, o objetivo deste trabalho é demonstrar a efetividade 
de sua criação perante aquilo que foi pactuado no TTAC, bem como 
as questões relativas à criação da EIE, tendo em vista que há críticas 
quanto à publicidade e cumprimento das obrigações, a despeito 
da existência de mecanismos que possibilitem o controle de suas 
atividades.

METODOLOGIA

A forma com a qual se pretende chegar à conclusão sobre a 
efetividade ou da Fundação criada para este fim é através de um 
estudo de caso com marco temporal iniciado com a pactuação do 
TTAC, e que termina em julho de 2019.

Os dados coletados para a análise são eminentemente 
documentais, quais sejam: o Termo de Transação e Ajustamento 
de Conduta (TTAC), que propiciou a criação da Fundação Renova, 
e algumas demandas nas quais a Fundação ocupe o polo ativo 
ou passivo, com o objetivo de analisar a realidade da Entidade. 
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Ademais, pretende-se coletar dados de relatórios, notícias locais, 
informações constantes em sites institucionais, para que seja feito 
um comparativo com o que é definido como solução e o que era 
esperado com a EIE e o que realmente ocorre na situação factual. 
Após esta seleção de materiais, será realizada análise à luz de 
considerações tecidas em elementos bibliográficos diversos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Direito Processual Coletivo tem tratamento diferente do 
Direito Processual Individual, a uma, porque os fatos discutidos 
em demandas coletivas atingem uma coletividade que pode ser 
geograficamente localizável ou não; a duas, pelo enfrentamento de 
discussões normalmente mais complexas que as enfrentadas em 
ações individuais, como, por exemplo, a necessidade de modulação 
de providências diferentes para distintos grupos sociais, persistindo 
a necessidade de decisões eficazes para toda a coletividade 
envolvida, o que caracteriza tais questões como litígios complexos, 
que, nas palavras de Vitorelli (2015, p. 97-98), são:

aquelas situações em que o litígio decorrente da lesão afeta 
diretamente os interesses da comunidade, não têm a mesma 
perspectiva social e não serão atingidas, na mesma medida, 
pelo resultado do litígio, o que faz com que suas visões acerca 
de seu resultado desejável sejam divergentes e, não rara-
mente, antagônicas. Essas situações dão ensejo a conflitos 
mutáveis, multipolares, opondo o grupo titular do direito não 
apenas ao réu, mas a si próprio.

O ordenamento jurídico brasileiro possibilita a criação de 
entidades de infraestrutura específica (EIE), com a finalidade 
de acompanhamento e supervisão do cumprimento de acordos 
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coletivos, negócios jurídicos e/ou decisões judiciais, assim, nas 
palavras de Antônio do Passo Cabral e Hermes Zaneti Jr (2019, p. 
445-487):

essa forma de solução foi idealizada em razão da dificuldade 
das instituições judiciárias de lidar com processos complexos 
e com a massificação de litígios individuais. Elas foram pen-
sadas como forma de eficiência processual, pois pretendem 
proceder a uma alocação mais eficiente da prestação jurisdi-
cional e do sistema de justiça com menos custos do que se 
atuasse o próprio judiciário na execução das medidas para a 
correção do ilícito.

As EIE podem ser criadas por intermédio de decisões judiciais 
em razão do poder que o magistrado possui de gestão processual 
com base nas medidas indutivas, com fulcro o art. 139, inciso IV 
c/c 536, §1º e 537, todos do Código de Processo Civil. Bem como 
pelas convenções processuais previstas nos art. 190 e 200 do CPC, 
novidade do diploma criado.

Perceptível é que o Código de Processo Civil fornece inúmeros 
meios para que os resultados das decisões sejam efetivados 
de forma mais dinâmica do que o previsto nas leis processuais 
anteriores, ao menos nos casos de demandas coletivas, com a 
finalidade das decisões serem eficazes e não meramente prolatadas 
sem a real satisfação do direito. Dessa forma, as EIE são responsáveis 
pela implementação das decisões judiciais, lembrando que podem 
possuir personalidade jurídica de direito privado, público ou mista. 

CONCLUSÕES

As entidades de estrutura específica possuem potencial de 
contribuição para efetivação de direitos de maneira dinâmica e 
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flexível. Contudo, nota-se no caso em discussão que as EIE demandam 
uma atividade fiscalizatória contínua sobre o atendimento de suas 
finalidades – especialmente em casos de litigiosidade complexa, 
como a que envolve a Fundação Renova.

Observa-se que a não participação dos órgãos de Ministério 
Público (Estaduais e Federal) em seu ato de criação talvez tenha 
conduzido a um cenário de dificuldade de articulação intersetorial, 
como fica evidente nos recentes pedidos de esclarecimento do MPF 
sobre as relações da Fundação com os atingidos.
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RESUMO

O projeto “Observatório Sul Fluminense de Processos Cole-
tivos” objetiva a formação de uma base de dados de Ações 
Coletivas em trâmite na Mesorregião Sul Fluminense. Com 
esse projeto, serão possíveis: a) a formação de um repositó-
rio de casos coletivos, viabilizando aprimoramento prático 
da compreensão do microssistema processual coletivo e de 
suas diferenciações técnicas em relação ao Direito Proces-
sual Individual; e b) uma percepção adequada do conceito 
de dano coletivo e de como ocorre a tutela processual co-
letiva na região de atuação do UNIFAA. Foram catalogados 
dados da Justiça Federal e Estadual, destacando que diver-
sos processos desta se encontram em Segredo de Justiça, 
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da em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense (USP). Já atuou como 
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UFF). Atualmente é docente no Curso de Direito do Centro Universitário de Valença (UNIFAA) e 
na Faculdade Vértix Trirriense (UNIVÉRTIX).
2 Graduando em Direito pelo Centro Universitário de Valença (UNIFAA). Atualmente participa 
do Projeto de Extensão “Observatório Sul Fluminense de Processos Coletivos”.
3 Graduando em Direito pelo Centro Universitário de Valença (UNIFAA). Atualmente participa 
do Projeto de Extensão “Observatório Sul Fluminense de Processos Coletivos”.
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dificultando um efetivo mapeamento das demandas em 
sua totalidade. Com esses dados, disponibilizaremos no site 
institucional da faculdade os principais dados de cada de-
manda, através de campos específicos na plataforma, tais 
como: os legitimados ativo e passivo, objeto, fase atual e o 
eventual público atingido. Acredita-se que tenha viabilida-
de de se fazer uma análise mais técnica dos dados dispo-
nibilizados. Conclui-se, que microssistema de Direito Pro-
cessual Coletivo ainda é incipiente no Brasil – a despeito do 
fato de que os diplomas legais que o compõem já tenham, 
em sua maioria, alcançado sua terceira década de vigência. 
Isso se dá pela confusão rotineira entre técnicas processuais 
individual e coletiva, o que prejudica a compreensão da ne-
cessidade de especialização das ferramentas da segunda. O 
mapeamento terá o potencial de oferecer à toda comunida-
de acadêmica a dimensão efetiva de acesso à Justiça, incre-
mentando seu senso de participação cidadã e sofisticando 
suas habilidades profissionais.

INTRODUÇÃO

O Direito Processual Coletivo se configura como uma especia-
lização/adaptação do Direito Processual Individual, oferecendo a 
possibilidade de solucionar demandas que versem sobre direitos 
difusos, direitos coletivos stricto sensu ou direitos individuais homo-
gêneos. A utilização fluente do microssistema de Processo Coletivo 
– ou seja, das ferramentas processuais especializadas para o trata-
mento destes conflitos – possui um duplo potencial: a solução de 
conflitos que não poderiam ser tratados adequadamente através 
de demandas individuais (como questões relativas a danos ambien-
tais), além de uma potencialidade marginal de redução de acervo 
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cartorário  pro futuro  (um exemplo possível para esta perspectiva 
seria o de diversas demandas individuais consumeristas, referentes 
a um mesmo produto defeituoso, que poderiam ser solucionadas 
de maneira única via demanda coletiva, evitando o ajuizamento de 
outras ações individuais repetitivas que versem sobre a mesma tese 
jurídica).

Importante destacar, a relevância do estudo acerca dessas ferra-
mentas processuais especializadas envolvendo esses direitos coleti-
vos lato sensu (difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogê-
neos) que surgiram nos últimos séculos. A busca desenfreada pelo 
“lucro” proveniente do capitalismo fez com que surgissem alguns 
conflitos não tutelados adequadamente pelo Direito Processual Indi-
vidual, como danos ao meio ambiente, à educação, à saúde, além 
de novos conflitos em massa ocasionados pela produção em série 
das grandes indústrias. Numa sociedade na qual os danos são cole-
tivos, mister se faz o aprimoramento do estudo das ferramentas pro-
cessuais reunidas no microssistema de Processo Coletivo, visando 
garantir a tutela jurisdicional adequada e o amplo acesso à justiça.

Neste contexto, a tutela coletiva, se bem utilizada, pode pro-
porcionar não apenas o acesso à justiça, mas também uma adminis-
tração da justiça de forma efetiva e eficiente. Efetiva no sentido de 
garantir a satisfação do direito tutelado e eficiente almejando uma 
prestação jurisdicional mais econômica.

Nota-se que, no Brasil, ainda há um subaproveitamento destas 
ferramentas, o que parece se dever, em grande parte, às suas dife-
renciações em relação a ferramentas processuais clássicas – que 
são subestimadas nos currículos das faculdades de Direito e, num 
círculo vicioso, continuam a ser pouco compreendidas pelos atores 
da prática forense.
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Pensando assim, no ano de 2018 foi desenvolvido o projeto de 
extensão “Observatório Sul Fluminense de Processos Coletivos” 
com objetivo de formar de uma base de dados de Ações Coletivas em 
trâmite na Mesorregião Sul Fluminense, especificamente nas Micror-
regiões de Barra do Piraí (que compreende os municípios de Barra 
do Piraí, Rio das Flores e Valença), e Vassouras (que compreende os 
municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, 
Paty do Alferes e Vassouras) – tais escolhas geográficas se relaciona-
ram com a área de impacto da atuação do UNIFAA.

A construção da referida base de dados contou com a partici-
pação dos alunos vinculados ao projeto, de forma a permitir aos 
graduandos o contato com a tutela processual de direitos coletivos, 
compreendendo, também, questões de viés pragmático associadas 
a este ramo do Direito Processual, como os tipos de direitos coleti-
vos tutelados, técnicas processuais utilizadas, escolhas procedimen-
tais, a representatividade adequada dos legitimados ativos, motivos 
de extinção e duração média dos feitos etc.

O projeto, que teve início em 2018, possuía a expectativa de 
duração de apenas um ano, pois esperava-se que a coleta de dados 
sobre as demandas coletivas existentes na região fosse pouco com-
plexa, em virtude da aplicação dos princípios da informação e publi-
cidade adequadas ao microssistema de Processos Coletivos. 

Contudo, três fatores se somam para a reapresentação do pro-
jeto no ano letivo de 2019: a) a dificuldade de acesso aos dados 
dos Tribunais (que, por imperativo legal, deveriam ser públicos e 
acessíveis a toda a população); b) a expressividade numérica dos 
dados coletados (há, segundo os últimos dados coletados em 2018, 
439 demandas coletivas em curso na região); e c) a necessidade de 
atualização contínua dos dados coletados para atingir a finalidade 
extensionista.
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METODOLOGIA

O primeiro dos métodos de coleta previstos para este projeto 
extensionista foi a pesquisa das demandas coletivas em andamento 
no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que per-
mite a consulta “por palavra” (disponível em http://www.tjrj.jus.br/
scripts/weblink.mgw?MGWLPN=CONSULTA&LAB=LEDxWEB&PGM=-
WEBACAOCIVILxNU&PORTAL=1). Neste caso, imaginava-se possível 
o mapeamento de alguns temas mais rotineiros de ajuizamento de 
Ações Civis Públicas (como “produto defeituoso”, “prestação de ser-
viço público”, dentre outros); contudo, já se previa que não haveria 
nenhuma sinalização sobre a totalidade das demandas desta espé-
cie em trâmite nas comarcas de interesse para o mapeamento.

Quanto aos feitos referentes a Ações de Improbidade Admi-
nistrativa, somente existe listagem de demandas encerradas com 
condenação ao agente ímprobo (disponível em http://www.tjrj.
jus.br/web/guest/improbidade-adm-inelegibilidade), não havendo 
nenhum tipo de consulta genérica para os casos em andamento. 
As demais espécies de procedimentos coletivos (Mandado de Segu-
rança Coletivo, Mandado de Injunção Coletivo, Ação Popular) não 
possuem listagens deste tipo no site do TJ-RJ.

Paralelamente, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, não 
havia nenhuma espécie de consulta processual que enumere as 
demandas coletivas em curso.

Portanto, pretendia-se realizar um primeiro esboço do mapea-
mento das demandas coletivas online, o que permitiria enumerar 
apenas algumas das Ações Civis Públicas em trâmite na região.

Passar-se-ia, assim, à segunda etapa da exploração, que con-
sistiria em buscar contato – presencial, telefônico ou eletrônico 
– com as comarcas ou subseções que possuam jurisdição para o 
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processamento de demandas coletivas relacionadas com a área de 
abrangência do projeto.

No TJ-RJ, são territorialmente competentes as comarcas de 
Barra do Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, 
Paty do Alferes, Rio das Flores, Valença e Vassouras. Na Justiça Fede-
ral, são territorialmente competentes as Subseções de Barra do Piraí 
(que compreende os municípios de Barra do Piraí, Engenheiro Paulo 
de Frontin, Mendes, Miguel Pereira, Rio das Flores, Valença e Vassou-
ras) e Três Rios (que compreende, dentre outros municípios, Paty 
do Alferes – mas somente este está na área de cobertura do projeto 
extensionista).

Assim, procedemos a pesquisa através do sistema interno utili-
zado pelo TJRJ – Sistema DCP, porém, também não havia sistema de 
pesquisa capaz de filtrar por todas as demandas coletivas pretendi-
das através de sua classe de distribuição. Vale mencionar que a ten-
tativa de obtenção de dados pelo Sistema Interno do TJRJ também 
foi tentada por perfis avançados do sistema, como o de Magistrados 
e Servidores, mas, ainda assim, não foi possível obtê-los por essa via. 

Na Justiça Federal, por sua vez, a coleta de dados somente foi 
viável pelo contato pessoal, que viabilizou a expedição de relatórios 
de demandas coletivas extintas e em curso.

Diante da reprodutibilidade dos mecanismos metodológicos 
empregados, é viável continuar a estabelecer tais vias para a atuali-
zação da base de dados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados coletados e organizados até o momento permitem 
perceber a imaturidade de utilização das ferramentas processuais do 
microssistema de Processos Coletivos na região Sul Fluminense, em 
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virtude da expressão numérica de ajuizamentos de Ações de Impro-
bidade Administrativa em detrimento de outras matérias atinentes 
aos direitos coletivos – distribuídas pela via procedimental própria, 
ou categorizadas como “ação civil pública referente à improbidade 
administrativa”. 

Nota-se, também, que há uma maioria expressiva de demandas 
relacionadas a casos repetitivos, o que pode sinalizar a utilização 
inadequada do microssistema;

E, finalmente, para as próximas etapas de discussão sobre estes 
dados, pode-se aventar a hipótese de inacessibilidade à tutela cole-
tiva nas demandas relacionadas ao Direito do Consumidor e ao 
Direito Ambiental.

CONCLUSÕES

O microssistema de Direito Processual Coletivo ainda é inci-
piente no Brasil – a despeito do fato de que os diplomas legais que 
o compõem já tenham, em sua maioria, alcançado sua terceira 
década de vigência. Isso se dá pela confusão rotineira entre técnicas 
de Direito Processual Individual e Direito Processual Coletivo, o que 
prejudica a compreensão da necessidade de especialização das fer-
ramentas do segundo. 

O mapeamento das demandas coletivas em curso na região tem 
o potencial de oferecer aos discentes envolvidos e à toda comuni-
dade acadêmica a dimensão efetiva de acesso à Justiça que pode 
ser alcançada com o uso destas ferramentas processuais, incremen-
tando seu senso de participação cidadã e sofisticando suas habilida-
des profissionais.

Além disso, servirá para um próximo grupo de discentes analisar 
aspectos técnicos dos dados obtidos, especialmente o papel e a 
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interferência de cada legitimado nos processos, o êxito em cada 
demanda coletiva e a própria efetividade das demandas coletivas.
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RESUMO

A partir de dados constantes do relatório anual do Conse-
lho Nacional de Justiça, constatam-se altos índices de obs-
trução nos processos em fase de execução. Diante dessa 
problemática, o presente trabalho se propõe analisar a ati-
vidade satisfativa e a atipicidade dos meios executivos. Ao 
se analisar a jurisprudência dos últimos anos, constata-se a 
existência de decisões discricionárias. Com isso, surge a ne-
cessidade de uma reflexão crítica do tema à luz da dogmáti-
ca e da hermenêutica jurídica frente à aplicação desmedida 
dos meios executivos atípicos devido à ausência de limites 
para o exercício atípico da atividade satisfativa do direito, o 
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obras jurídicas. Atualmente exerce a função de Professora na Universidade Federal Fluminen-
se (UFF).



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          196

que coloca em risco o direito fundamental ao processo justo 
e aos fundamentos constitucionais de um Estado Democrá-
tico de Direito assegurados pela Constituição da República 
brasileira.

INTRODUÇÃO

O Código de Processo Civil de 2015 apresentou muitas altera-
ções significativas, tendo em vista a busca pela concretização de 
um processo mais eficiente, como fica expresso pelo artigo 8º, do 
referido código (LIMA, 2019). Isso porque, o judiciário apresentava 
taxas de congestionamento crescentes. 

De acordo com o relatório anual do Conselho Nacional de Jus-
tiça de 2014, que teve como ano base 2013, os altos índices de obs-
trução processual eram decorrentes dos processos pendentes na 
fase de execução. O congestionamento deles correspondia à cerca 
de 86% dos processos, ao passo que o percentual na fase de conhe-
cimento reduzia para 60%. 

O relatório ainda apresentava que: “Caso fossem retirados to-
dos os processos de execução fiscal do Poder Judiciário, a taxa de 
congestionamento que hoje é de 70,9% sofreria redução de 10 pon-
tos percentuais e o total de processos seria reduzido de 95 milhões 
para 63,9 milhões” (CNJ, 2013).

Sendo assim, o Código de Processo Civil instituiu a atipicidade 
dos meios executivos, expressa pelos seguintes enunciados norma-
tivos: art. 139, IV; art. 297; e art. 536. Essa alteração será o objeto de 
estudo deste trabalho, tendo em vista que alguns defendem que a 
mudança possibilita maior celeridade processual devido à liberdade 
atribuída ao magistrado para escolher o meio executivo mais ade-
quado ao caso concreto. Outros apresentam críticas aos enunciados 



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          197

normativos por serem um conceito jurídico indeterminado, consti-
tuindo uma cláusula aberta, o que vem abrindo margem para deci-
sões discricionárias, em decorrência de uma interpretação pura do 
dispositivo, deixando de lado os limites constitucionais.

A importância e urgência da discussão do tema em questão con-
siste no fato do processo de execução atuar diretamente na esfera 
fática. Na execução há uma transformação do mundo físico, os atos 
judiciais produzem efeitos direto na vida das pessoas a fim de con-
cretizar e satisfazer o direito material assegurado aos indivíduos. 
Por conseguinte, essa possível abertura de discricionariedade pode 
gerar problemas irreparáveis, por conta dos meios executivos agre-
direm a esfera jurídica do executado. 

Isso pode ser exemplificado através da análise de decisões 
judiciais, que tiverem como base a discricionariedade ilimitada 
do magistrado. Em 2016, no Distrito Federal, processo de número 
0011279-16.2016.8.07.0013, o juiz autorizou o corte de água, luz, gás, 
e alimentos para forçar a desocupação de uma escola, na qual mani-
festantes protestavam contra o Projeto de Emenda Constitucional 
da época nº 241. 

Além disso, vale lembrar da decisão judicial, da Vara Criminal de 
Lagarto no Sergipe, informada pela Secretaria da vara, por tratar-se 
de um processo sigiloso. Ordenou o bloqueio do WhatsApp no Brasil 
por 72 horas, aplicativo de troca de mensagens que tem 120 milhões 
de usuários no país, desrespeitando o Marco Civil da Internet, arts. 
10 e 11 da Lei 12.965 de 2014.

Esses são exemplos da aplicação de medidas executivas atípicas 
permeadas de um alto grau de discricionariedade, que acometem 
a esfera jurídica do executado, desrespeitando qualquer limitação 
legal e constitucional.
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Portanto, o objetivo desse estudo é estabelecer uma reflexão 
crítica a respeito da incidência da atipicidade dos meios executivos 
no processo civil brasileiro e os limites de sua aplicação, diante uma 
possível defesa que não raro se faz da discricionariedade dos juízes, 
devido aos reflexos da execução na vida do executado.

METODOLOGIA

A realização da pesquisa baseou primordialmente no método de 
pesquisa bibliográfica, tendo como cerne a legislação constitucional 
e infraconstitucional brasileira que abordam de alguma maneira a 
atipicidade dos meios executivos. Para o aprofundamento do tema, 
realizou-se um estudo da dogmática jurídica pertinente. Além disso, 
uma análise jurisprudencial foi realizada. Tudo porque, o estudo das 
decisões judiciais à luz dos casos concretos relacionados ao tema 
possibilita identificar os eventuais efeitos da discricionariedade dos 
magistrados, perante aplicação de cláusulas abertas no processo de 
execução civil. Isso posto, observa-se que a metodologia adotada 
para a realização do estudo foi a qualitativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A atipicidade dos meios executivos é novidade no processo de 
execução civil brasileiro, a matéria foi inserida pela Lei nº 13.105/2015, 
que estabelece o Código de Processo Civil. Por muito tempo o juiz só 
poderia proceder a execução mediante adoção de meios executivos 
descritos na legislação, como era o caso da execução das obrigações 
pecuniárias, durante a vigência do código de 1973. Atualmente, o 
art. 139, IV, do CPC, autoriza que sejam adotadas medidas atípicas 
para a execução das obrigações de dar, fazer, não fazer, “inclusive 
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 
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Por mais que o código traga a previsão da aplicação das medidas 
atípicas nas obrigações que “tenham por objeto prestação pecuniá-
ria”, a doutrina entende que a aplicação do princípio da atipicidade 
deve ser subsidiária na execução por quantia, por conta da restrição 
no art. 536, §1º combinada com a aplicação do art. 926, do Código de 
Processo Civil. Inclusive, esse é o entendimento doutrinário consig-
nado no Enunciado nº 12 do Fórum Permanente de Processualistas 
Civis.

Nesse sentido, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, 
Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira defendem que foi 
estipulado um “poder geral de efetivação”, resultante da tendên-
cia da ampliação dos poderes executivos atribuídos aos julgadores, 
que, atualmente, possuem ampla liberdade para escolher a medida 
executiva mais adequada a ser aplicada ao caso concreto (DIDIER, 
2017, p. 109).

Apesar da previsão legal da atipicidade dos meios executivos, 
há autores que concebem a inconstitucionalidade do dispositivo, 
Araken de Assis compreende que o art. 536, §1º, do CPC viola o 
mandamento constitucional previsto no art. 5º, LIV, da CR/88. Este 
último dispositivo prevê que: “ninguém será privado da liberdade ou 
de seus bens sem o devido processo legal”. Então, em seu entender, 
as medidas devem ser adequadas e precisam observar a tipicidade. 
Assis ainda defende que não podem ser adotados mecanismos em 
benefício de uma das partes, em detrimento da violação de direitos 
fundamentais da outra (ASSIS, 2016, p.66 e 67).

É de considerável relevância ressaltar que a natureza jurídica 
dos dispositivos que preveem a atipicidade dos meios executivos 
consiste em cláusulas gerais executivas. Em decorrência disso, o juiz 
tem um papel mais ativo na resolução dos casos que lhe são subme-
tidos concretamente, o que abre margem para discricionariedades. 
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Sendo assim, coube à doutrina estabelecer critérios que devem ser 
observados para aplicação das medidas executivas atípicas com 
objetivo de impedir abusos tanto por parte do exequente quanto por 
parte do órgão julgador. 

Segundo Didier, as medidas devem ser adequadas, ou seja, 
aptas a gerar um resultado mais efetivo, concomitantemente preci-
sam ser necessárias, gerando a menor onerosidade ao executado. 
Devem observar a proporcionalidade, a partir da conciliação dos 
interesses contraposto, e, por fim, a escolha do juiz deve ser funda-
mentada, dessa forma é possível controlar e limitar a atividade dos 
magistrados (DIDIER, 2017, p.113, 114 e 115).

Além disso, não há como deixar de lado as previsões constitucio-
nais, que tutelam direitos e garantias fundamentais, com objetivo de 
resguardar o executado. Sobre isso, Matheus Vidal Gomes Monteiro 
(2019) institui que: “Não há como manejar-se o referido dispositivo 
sob um viés puramente infraconstitucional, fechando os olhos para 
a necessária análise de sua ‘legalidade constitucional’”.

Por meio de uma leitura da atipicidade à luz da Teoria do Direito, 
permeada pela hermenêutica jurídica, a aplicação das medidas 
executivas atípicas seria limitada não só pelos critérios estabele-
cidos pela doutrina corrente, os quais estabelecem que a medida 
deve alcançar o resultado mais eficaz. Impõe-se observar também 
a necessidade de sua aplicação a partir das balizas da proporciona-
lidade, sendo devidamente fundamentada, e pelos princípios cons-
titucionais, em decorrência da necessidade da prática jurídica estar 
de acordo com os fundamentos sociais estabelecidos na Constitui-
ção da República Federativa do Brasil de 1988.

Sobre essa abordagem, elucida-se com os ensinamentos de 
Lenio Streck e Dierle Nunes: 
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A cláusula geral executiva precisará se limitar às possibilida-
des de implementação de direitos (cumprimento) que não 
sejam discricionárias (ou verdadeiramente autoritárias) e 
que não ultrapassem os limites constitucionais, por objetivos 
meramente pragmáticos, de restrição de direitos individuais 
em detrimento do devido processo constitucional.

Ocorre que a nova cláusula legal impõe novos desafios inter-
pretativos que podem conduzir a uma análise superficial e uti-
litarista de busca de resultados que desprezem a necessária 
leitura constitucional. (STRECK; NUNES, 2016)

Portanto, constata-se a adoção das medidas executivas atípi-
cas como forma de alcançar a desejada efetividade da tutela satis-
fativa. Entretanto, a ausência de limites apresenta riscos devido à 
discricionariedade do órgão julgador, que pode até ser tornar arbi-
trária quando desrespeitados os limites do Código de Processo Civil 
e Constituição Federal. Diante desse panorama geral, é inegável a 
urgente necessidade de refletir e discutir sobre os limites da aplica-
ção da atividade satisfativa para não violar a garantia fundamental 
do processo justo e ultrapassar os princípios do Estado Democrático 
de Direito.

CONCLUSÕES

Conclui-se que a dogmática jurídica vem exercendo um papel 
crucial na delimitação de limites para a aplicação da atipicidade dos 
meios executivos, rememorando fundamentos do processo civil, 
devido à referência ao princípio da adequação, eficiência, proporciona-
lidade e diante da obrigatoriedade de a decisão ser devidamente fun-
damentada, nos moldes do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil.

Além disso, a hermenêutica jurídica traz reflexões a partir da apli-
cação do Código de Processo Civil, tendo como base os parâmetros 
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constitucionais, delineados pelas garantias e direitos fundamentais. 
Também promove a discussão, a respeito da discricionariedade dos 
órgãos julgadores, que vem sendo identificada nas decisões judi-
ciais, baseadas no art. 139, IV, do CPC.

Diante dessa abordagem sobre os aspectos da atividade satisfa-
tiva, nasce uma motivação para investigação a respeito da influência 
de questões sociais tanto nas decisões discricionárias identificadas 
como na questão do congestionamento do judiciário nos processos 
de execução. Sendo assim, a tutela satisfativa do direito apresenta-
-se como um grande desafio, objeto de diversas discussões e desdo-
bramentos que vão além do espectro jurídico, atingindo a realidade 
fática da vida das pessoas.
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RESUMO

Em decorrência do advento do novo panorama constitucio-
nal de 1988, promotor de uma gama de direitos e garantias 
fundamentais, adentraram no âmbito judiciário inúmeras 
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demandas tendentes à solução das diversas relações sociais, 
acarretando, por sua vez, a morosidade e o congestiona-
mento sistêmicos nesse Poder. Diante dessa problemática, 
utilizando-se de uma metodologia histórico-bibliográfica, 
o presente resumo demonstrará o incremento da Inteligên-
cia Artificial (IA), cujo escopo inicial seria o oferecimento de 
maiores qualidade e eficiência nos serviços jurídicos a se-
rem prestados (MAIA FILHO; JUNQUILHO, 2018), amenizan-
do, portanto, a dita dificuldade. Expressar-se-ão, contudo, 
algumas de suas principais consequências sócio-jurídicas, 
consagradas, por exemplo, na esfera empregatícia, na regu-
lamentação em sentido estrito e na consequente pretensão 
da instrumentalidade processual (FERREIRA, 2019), fatores 
estes culminando, portanto, ainda no embaraçamento da 
presente e futura execução da tecnologia na realidade jurí-
dica. Em consonância ao incremento da IA, todavia, exem-
plificar-se-á no aludido trabalho a aplicação dessa tecno-
logia pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a qual se revela 
em um “mecanismo de aprendizado de máquina” por meio 
do Projeto Victor, este sendo capaz de dinamizar a avaliação 
de determinados recursos, além de separar e classificar as 
principais peças do processo (FUX, 2019).

 
INTRODUÇÃO

O processo de redemocratização brasileiro, pós-Constituição 
Federal de 1988, induziu a uma grande procura do Poder Judiciário 
para solução de litígios (FILHO; JUNQUILHO, 2018). A inovação da 
prestação jurisdicional, em busca de uma alternativa mais célere 
para o sistema judicial como um todo, tem como objetivo evitar a 
morosidade excessiva e, consequentemente, a inviabilização de seu 

http://sisbib.emnuvens.com.br/direitosegarantias/article/view/1587/pdf
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funcionamento através do uso da inteligência artificial (GILLET; POR-
TELA, 2018). Além disso, a ausência de regulamentação para o uso 
dessa nova tecnologia é uma questão essencial, já que se faz neces-
sário o aprimoramento legislativo do ordenamento jurídico brasi-
leiro para o controle qualitativo e ético (FILHO; JUNQUILHO, 2018). 
A utilização dessas técnicas no ramo do Direito, apesar de depender 
minimamente do fator humano para administrar e dar início a suas 
atividades, garante a análise de decisões e até mesmo o reconheci-
mento de imagens, diálogos e textos (FILHO; JUNQUILHO, 2018).

O STF, em convênio com a Universidade de Brasília, apresentou 
no início do ano de 2018, o Projeto Victor como sendo o resultado mais 
avançado de estudos sobre aplicações dos dados padronizados para 
a criação de um aprendizado para as máquinas (GILLET; PORTELA, 
2018). Para o atual presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, o robô 
Victor, por meio de identificação dos Recursos Extraordinários, 
assim como dos Agravos nesses recursos, incrementa e dinamiza a 
análise dos processos que chegam ao Poder Judiciário, em especial 
ao STF (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018a). Sua funcionalidade, 
porém, vai além disso. A separação e categorização das peças 
fundamentais do processo judicial também são feitas pela referida 
máquina, identificando a recorrência temática das repercussões 
gerais (FUX, 2019). Toffoli afirma que Victor é uma ferramenta para 
toda a magistratura cujos efeitos permeiam não só o racionamento 
do tempo para a efetivação dos trabalhos da Justiça, como também 
na contenção de “recursos humanos” nas atividades desenvolvidas 
pelos tribunais (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018a).
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METODOLOGIA

Empregada de modo a levantar o contexto da atual realidade 
jurídica pela qual se encontra o Poder Judiciário, a metodologia 
histórico-bibliográfica realizada tem ainda o condão de explicar, por 
meio de outros artigos e documentos, em qual medida a Inteligência 
Artificial pretende amenizar e/ou combater o óbice em tal ambiente 
caracterizado pela ineficiência do modelo jurídico decisionista. 
Além disso, o referido modo de pesquisa, abarcando, ainda, as 
situações problemáticas consequentes encontradas na atual 
aplicação tecnológica, demonstra-nos que estas podem, e devem 
ser aprofundadas diante de um cenário futuro incerto quanto da 
possível abrangência de sua utilização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os pressupostos teóricos básicos adotados para compreender 
e analisar as consequências da aplicação da IA no judiciário se 
deram a partir da dogmática jurídica nacional, que vem trazendo 
análises sobre a implementação e abordagem desta tecnologia, 
apontando os aspectos positivos e negativos de sua existência e 
uso de mecanismos de IA sob um olhar crítico. “Victor”, ferramenta 
de inteligência artificial resultado da iniciativa do STF na gestão da 
Ministra Cármen Lúcia, é o maior e mais complexo projeto de IA do 
Poder Judiciário e, possivelmente, de toda a Administração Pública 
Brasileira (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018b). Com o objetivo 
de aumentar a velocidade de tramitação dos processos, o robô 
será utilizado para auxiliar o trabalho do STF. Contudo, indaga-se 
sobre a perda de efetividades qualitativas em busca de efetividades 
quantitativas, a problemática da possibilidade de uma precarização 
do trabalho resultando em desemprego (STRECK, 2019), além da 
inexistência regulamentadora quanto ao seu exercício (MAIA FILHO; 
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JUNQUILHO, 2018). Assim sendo, o Ministro Fux procura analisar 
questões de natureza ético-jurídica sob quatro áreas totalmente 
pertinentes ao contexto sócio-jurídico: (i) no que concerne à 
responsabilidade civil, os atos autônomos de máquinas serão 
respondidos por quem? Tendo em vista que quanto mais autônomo 
for o robô, menos será possível considerá-lo apenas uma simples 
ferramenta na mão do homem; o segundo ponto (ii) é como se daria 
a proteção de Direitos Autorais e a produção de obras por máquinas? 
Sabendo que a Lei de Direitos Autorais só considera autor de uma 
obra a pessoa física que tenha a produzido, logo, não podendo o 
robô ser autor; (iii) a noção de devido processo legal e de isonomia 
perante possíveis vieses algorítmicos, essa área abordando um 
possível reflexo de preconceitos e valores humanos implícitos sendo 
programados e enviesando os resultados das máquinas; por fim, (iv) 
também havendo o questionamento quanto ao direito à privacidade 
e à utilização de dados pessoais por sistemas de IA, habilidade 
conhecida como “pattern recognition”, a qual rompe fronteiras 
e causa um compartilhamento de informações até mesmo sem 
consentimento, razão que levou a promulgação da Lei 13.709/2018 
que trata sobre proteção de dados nos meios digitais (FUX, 2019). 
Outros apontamentos, como a recepção de novas metodologias 
como Analtyics, Big Data, Machine Learning e Computação Cognitiva 
e a possível substituição do indivíduo por algoritmos na jurisdição 
(FERREIRA, 2019), além de uma mais ampla discussão de suas 
consequências estarão presentes na pesquisa em andamento, e 
dessa forma, serão desenvolvidas durante sua realização.

CONCLUSÕES

Inicialmente, compreendendo somente parte de uma pesquisa 
mais abrangente que está em andamento, conclui-se que a 
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utilização da inteligência artificial no judiciário pode trazer impactos 
positivos e negativos. Quanto aos primeiros, estes resultam em uma 
maior celeridade e efetividade a atos processuais padronizados. 
No entanto, os aspectos ditos negativos apontam para uma perda 
de qualidade de mérito, de discussões e reflexões essenciais para 
tomadas das decisões judiciais, além de promover o ideal da 
substituição de operadores do direito por máquinas, levando-os, 
necessariamente, ao desemprego. Os quatro pontos abordados pelo 
Ministro Fux compreendendo o contexto sócio-jurídico caracterizam 
problemática pertinentes no uso da IA: (i) indefinição de quem seria 
responsável civilmente pelos atos das máquinas; (ii) dificuldade em 
proteger os Direitos Autorais e as produções advindas de obras de 
máquinas; (iii) risco ao devido processo legal e isonomia diante de 
possíveis preconceitos e valores humanos enviesarem a programação 
e resultado das máquinas; e (iv) o risco do compartilhamento de 
informações privadas e pessoais por sistemas de IA. Assim, diante 
dessas dificuldades, afirma-se haver uma certa obscuridade quanto 
à execução da inteligência artificial no âmbito jurídico, resultando 
em um caráter meramente instrumental/padronizado do processo 
e provocando a redução séria de direitos fundamentais tanto de 
natureza material, quanto processuais, potencializando, ainda mais, 
as consequências negativas oriundas da perspectiva instrumentalista 
do processo.
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RESUMO

Através deste resumo expandido, será refletido e discutido 
o projeto “Victor”, que usa a Inteligência Artificial (IA) para 
ajudar na análise de processos, proporcionando uma maior 
velocidade na avaliação judicial. Esse utensílio não será uti-
lizado para julgar ou decidir, mas apenas ajudar na organi-
zação dos servidores públicos, minimizando o tempo des-
ses indivíduos com esse tipo de trabalho no STF (Superior 
Tribunal Federal). Através das pesquisas, citações e dados, 

1 Graduando em Direito no Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC). Concluiu o 
curso de Liderança Habitudes (Imagens que formam os Hábitos e as Atitudes de um Líder). 
Formação na escola CEL intercultural school.
2 Graduanda em Direito na Faculdade IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). 
Conclusão do ensino fundamental e ensino médio no Centro Educacional Espaço Integrado. 
Fluente em inglês pelo IBEU (Instituto Brasil-Estados Unidos). Detém o básico do italiano, atra-
vés do Instituto Brasileiro de Italiano e Cultura. Possui o certificado DELE (Diploma de Español 
como Lengua Extranjera) no nível B1.
3 Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Mestre em Filosofia 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Graduado em Filosofia pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Graduado em Direito pela Universidade Gama Filho (UGF). 
Professor nas áreas de Filosofia e Direito e pesquisador com Diretório de Grupo no CNPq. De-
senvolve o maior arco de pesquisa a partir da orientação fenomenológica. Os principais temas 
de estudo e trabalho envolvem a Filosofia do Direito e Teoria do Direito; a Filosofia Contem-
porânea; Fenomenologia; Ética e Teoria dos Valores; Filosofia Política; Teorias da Justiça; His-
tória da Filosofia; Filosofia Prática; Ciência Política; Teoria do Estado e Direito Constitucional.



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          212

será chegado a uma conclusão da pauta em questão, em 
que apoiará a iniciativa do Tribunal Federal, sendo ela um 
exemplo. Além disso, serão refutadas ideias contrárias à in-
trodução de IA baseadas no desemprego e na substituição 
do ser humano por robôs. Com isso, é ressaltada a impor-
tância de um governo estar atualizado tecnologicamente, 
demonstrando o desenvolvimento no âmbito de Direito, 
junto com a sua modernização devido às mudanças sociais.

INTRODUÇÃO

O século XXI sofre uma tremenda influência da tecnologia em 
todos os aspectos sociais e profissionais. Através dela, a sociedade 
vem transfigurando-se de uma maneira rápida e ao mesmo tempo 
perigosa. Logo, pelos temas abordados em questão, esse trabalho 
contribuirá para a propagação da iniciativa do Superior Tribunal 
Federal, defendendo a manutenção e incentivando o interesse da 
busca da ciência e técnica do poder judiciário brasileiro. 

Em 2018, em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), foi 
desenvolvido o projeto “Victor”, que é uma Inteligência Artificial 
capaz de realizar quatro funções. Elas são a conversão de imagens 
em textos no processo digital, separação do começo e do fim de um 
documento em todo o acervo do Tribunal, divisão e classificação das 
peças processuais mais utilizadas nas atividades do STF e a identifi-
cação dos temas de repercussão geral de maior incidência. 

Não substituindo as ações dos servidores públicos, mas apenas 
agilizando, foram realizados diversos testes pelo grupo de pesquisa, 
os quais chegaram ao consenso de que a ação que esses trabalhado-
res fariam em 44 minutos, “Victor” faria em apenas 5 segundos. Com 
isso, os servidores poderiam utilizar seu tempo em atividades mais 
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complexas do processo judicial, aumentando o seu potencial e sua 
capacidade, além da oportunidade de aprender sobre outros assun-
tos no ramo do Direito Processual. 

O nome foi elegido em homenagem ao Victor Nunes Leal, 
ministro do Supremo Tribunal Federal de 1960 a 1969. O jurista foi 
um marco pela sistematização da jurisprudência do Tribunal em 
Súmulas, facilitando a aplicação de precedentes judiciais aos recur-
sos, além de ser autor das obras Coronelismo, Enxada e Voto. Por 
ter demonstrado agilidade aos processos, o projeto foi elaborado 
em seu nome, deixando efetivamente um marco histórico no Brasil. 
Um dos objetivos finais do “Victor” é a sua extensão para todos os 
tribunais do Brasil, permitindo a sua atuação para pré-processar os 
recursos extraordinários logo após a sua interposição, antecipando 
o juízo de admissibilidade para a vinculação de temas com repercus-
são geral, reduzindo o tempo do recurso. Com isso, os tribunais não 
serão sobrecarregados de demandas e caríssimo, com o objetivo de 
maximizar e agilizar os processos, atendendo a sociedade no seu 
devido tempo. 

A comunidade nos últimos anos vem se destacando pelo seu 
diferencial de mudanças e a constante renovação de algum de seus 
aspectos, logo, esse tipo de inteligência demonstra o reflexo da cul-
tura no ordenamento jurídico. Esse fato é de grande importância 
para expressar a mutação do Direito Brasileiro, não sendo esse mais 
caracterizado pela sua rigidez e nem pelo seu arcaísmo.

METODOLOGIA

Essa pesquisa fundamenta-se em dados oficiais, tais como o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao 
desemprego, além de se basear no site de notícias do STF. Durante 
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toda a elaboração desse resumo expandido, houve a contraposição 
de uma ideia mais conservadora e contrária ao uso de tecnologia no 
direito, havendo a defesa do uso de Inteligência Artificial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Analisando os dados apresentados, é possível perceber que exis-
tem muitas críticas para a adesão do Tribunal Superior Federal (STF), 
devido ao uso da tecnologia em um trabalho característico pela ação 
humana. Deste modo, esse resumo expandido vem refutar as ideias 
contrárias sobre “Victor”, pontuando que não aumentará o desem-
prego no Brasil nem a mudança de papéis humanos nos tribunais 
para robôs,mas apenas otimizará o tempo dos funcionários públi-
cos. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em julho de 2019, houve um total de 12,6 milhões de desem-
pregados no país. Apesar desse número ser considerável e alarmante, 
não tem nexo com a substituição da tecnologia pelos servidores 
públicos nos tribunais. Comentários como esse devem ser analisa-
dos, visto que a tecnologia irá refletir um grande progresso na estru-
tura do Direito Brasileiro e não aumentará o nível de desemprego. 

Outro elemento a ser pontuado, é que “Victor” realizará ações 
repetitivas ou que demonstrem determinado padrão, como a sepa-
ração do começo e do fim de um documento e a classificação das 
peças processuais. Essas atividades podem não ser tão gratificantes 
para um servidor público no seu aprendizado, enquadrando-se per-
feitamente para a inteligência artificial realizar essas etapas, pois uti-
lizará de dados e informações pré-prontos, acelerando o processo. 

Para exemplificar o quão demorado pode ser um processo, 
a advogada Lílian Velleda Soares manifestou-se contra a minis-
tra Rosa Weber em setembro de 2019, demonstrando o seu 
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descontentamento na demora de seu caso por 11 anos, vindo a fale-
cer o cliente que ingressou na justiça com 80 anos de idade. Casos 
como esse não vão ser repetidos com a ajuda de “Victor”, devido a 
sua organização, sendo provado mais uma vez a importância de sua 
presença no âmbito judiciário. 

Zygmunt Bauman realizou um estudo sobre a Modernidade 
Líquida, a qual seria os séculos XX e XXI, que são caracterizados pela 
mutabilidade e inconstância dos elementos cotidianos devido a tec-
nologia. Outro assunto abordado pelo autor é que se o indivíduo não 
se enquadrar a essa descontinuidade, ele será isolado das inovações 
e da vivência social, sendo qualificado como antiquado. O Superior 
Tribunal Federado tem se mostrado um atuante nessa área tecnoló-
gica, sendo um participante ativo e não passivo, o qual esse último 
ficaria de fora das novidades, só observando as inovações. 

Pela iniciativa do Brasil, esse pioneirismo tecnológico vai ser 
de grande exemplo para outros países, além de demonstrar para a 
população a importância que o Governo têm em manter o Direito 
conectado com as novidades contemporâneas, estando atualizado 
com as mudanças.

CONCLUSÕES

Portanto, a iniciativa do STF é simbólica e um marco histórico 
no Direito Brasileiro. É importante analisar que essa atitude do 
Superior Tribunal Federal é uma consequência dos acontecimentos 
internos no país. Exemplos disso são os projetos de fones de ouvi-
dos que traduzem frases em outras línguas para a língua materna 
do consumidor e os óculos inteligentes, os quais projetam as noti-
ficações recebidas e o indivíduo pode respondê-las por gestos sutis 
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com a cabeça. Então, pode-se considerar “Victor” como uma simples 
representação da sociedade.

 Em um século repleto de inovações e modernização, o governo 
tem se mostrado bastante presente, demonstrando progresso 
pelo apoio à tecnologia e à Inteligência Artificial (IA), o que é muito 
importante para ser referência não só para a população como para a 
comunidade internacional.
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RESUMO
As inovações do processo civil brasileiro são concebidas em 
sentido normativo a disciplinar, entre outras disposições, o 
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conhecimento e a dinâmica processual, nos termos da ação 
jurisdição e, não olvida, por via oblíqua ou direta e expressa, 
as prestações alternativas, ao reconhecer a força de aprecia-
ções e deliberações nos meios alternativos à resolução de 
conflitos. Por outro lado, o Direito Processual no Brasil apre-
senta mudanças em termos que sugerem uma construção, 
ao mesmo tempo, integrada e paralela, assim compondo 
uma mudança interna e externa ao processo civil enquanto 
norma e enquanto curso dos autos propriamente ditos que 
demandam também trato tecnológico requerente de apara-
to também dessa natureza modernizada de inclusão, pro-
cessamento e desfechos no plano também administrativo, 
institucional, cartorial, enfim, de toda a dinâmica do proces-
so. O presente estudo pretende apresentar, em discussão 
preliminar, a revisitação do tema da tecnologia diante da 
recente mudança processual no arco das suas orientações 
principiológicas e das preocupações com o trâmite judicial 
nos parâmetros da justiça da e da tutela jurisdicional.

INTRODUÇÃO

A prestação jurisdicional no Estado de Direito constitui tema de 
relevância pelo seu objeto e pelo aproveitamento prático que aponta 
para realização da justiça. Uma das primeiras preocupações está no 
problema do tempo para se realizar essa justiça e, por este aspecto, 
a tecnologia trouxe seu ponto de apoio e fundamento, mas atual-
mente, abertura de possibilidades de reorganização da dinâmica 
processual tornou-se a tônica. A discussão sobre o tempo e sua oti-
mização sempre será pauta e, embora, nem sempre a celeridade seja 
uma direta resultante da presença da tecnologia no âmbito proces-
sual, não restam indagações fundamentais sobre sua contribuição 
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neste sentido. Umas certa ambivalência ainda persiste, visto que ao 
mesmo tempo que denota avanço no sentido aprimoramento das 
técnicas e tratamento dos autos, das instituições e das partes, pro-
põe-se, redefine e, se refina, se padroniza, na medida em que a tutela 
é exercida como jurisdição prestada nos termos da disponibilidade 
da justiça de forma diferenciada, reafirma-se, também pela celeri-
dade, um dos princípios processuais fortemente presente nesta nova 
construção, mas também compreendendo forma de resolução dos 
conflitos mais saneada e otimizada que, na medida em que são diri-
midos registram jurídica e judicialmente as inovações processuais 
na prestação, assim, denunciando uma dupla renovação processual. 
Neste estudo preliminar com resultados ainda parciais, a preocupa-
ção em pautar as incursões e consolidações tecnológicas no âmbito 
do Direito Processual Civil diante de alguns princípios processuais 
constitui objeto de investigação em suas motivações e implicações.

METODOLOGIA

O estudo e pesquisa foram desenvolvidos a partir de revisão 
bibliográfica, de jurisprudência, observando o comportamento e a 
dinâmica do novo processo civil sob a nova apresentação do pro-
cesso eletrônico, com a presença da tecnologia, do estudo sobre 
sentenças programadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Examinada recepção das novas formas de administrar o pro-
cesso e até mesmo de apreciá-lo, no ambiente do Novo Código de 
Processo Civil, foi identificada a ambivalente presença de resistência 
e aceitação de tais mudanças. E a resistência não se constitui preci-
samente como rejeição aleatória e desarrazoada, na medida em que, 
em primeiro plano, a implantação tem de se deparar com redundân-
cias sistêmicas não previstas nas variáveis da programação, mas 
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naturalmente sanáveis, o problema é o tempo e prejuízo potencial 
e detectado nas hipóteses em que a resolução fora requerida. Além 
dessa outra configuração em permanente construção coloca-se na 
interlocução eletrônica com a processualística, qual seja, da reali-
dade a necessidade de qualificação de todos os profissionais envol-
vidos, urgentemente demandada, tanto para postulantes, quanto 
para o juízo. Neste contexto, os princípios processuais correspon-
dem a elementos dos quais não se pode prescindir diante das situa-
ções cotidianas de decisão entre o elemento formal e o direito pro-
priamente dito.

CONCLUSÃO

O avanço e o aproveitamento da tecnologia no Direito, em espe-
cial, no Direito Processual Civil, são inegáveis e até notáveis, mas apre-
senta também e contraditoriamente, uma sentida infamiliaridade 
dos envolvidos e até mesmo do próprio sistema judicial com essa 
inevitável chegada e reorientação. Para tanto, não é possível eximir-
-se desse envolvimento com uma nova realidade que, por certo, pode 
trazer e já tem trazido benefícios à justiça, ao jurisdicionado, ao juízo, 
ao postulante, enfim, a todos os envolvidos e até a outros segmen-
tos não estritamente jurídicos, mas adjacente, como o econômico. 
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RESUMO

O presente trabalho tem o escopo de discutir a relação do 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, novida-
de proposta pelo Código de Processo Civil de 2015, com os 
pretensos sistemas de precedentes e sua aplicabilidade no 
ordenamento jurídico brasileiro. Em sua metodologia, uti-
lizou-se a bibliografia de autores da processualística civil, 
bem como a análise de acórdãos já proferidos no âmbito do 
IRDR, em especial aqueles advindos do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro. Como objeto, portanto, tem-se a proble-
mática do IRDR, a sua aplicabilidade e sua relação, como 
apontada por alguns autores, com um sistema de preceden-
tes, característico de países que adotam a common law. Por 
fim, sustenta-se que o IRDR não representa uma forma de 
precedentes no ordenamento jurídico brasileiro e que sua 
aplicabilidade é permeada de entraves processuais. 

1 Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF-ICHS), Advogado e inte-
grante do Grupo de Estudos em Jurisdição, Constituição e Processo (GEJCP-UFF).
2 Graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF-ICHS) e Advogado.
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INTRODUÇÃO

Segundo o CNJ, no ano de 2018, cerca de 80 milhões de deman-
das judiciais tramitaram no Brasil (Richter, 2018). O mesmo estudo 
aponta que o tempo médio de processamento de uma ação judi-
cial, de sua propositura até o proferimento de sentença em primeiro 
grau é de dois anos e seis meses. Esse fato ampara constatação feita 
em diversos ambientes jurídicos, acadêmicos ou populares: a jus-
tiça brasileira é morosa. Para balizar tal problemática, o Código de 
Processo Civil (Lei 13.105/2015) inovou ao apresentar o instituto do 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, o IRDR. Regulado 
nos artigos 976 a 987, o IRDR tem como escopo unificar teses jurí-
dicas concretas a serem aplicadas a diversos casos cujas causas de 
pedir e pedidos são pariformes. No momento em que se suscita o 
incidente numa demanda judicial, o relator responsável pelo caso 
suspende os processos sujeitos a uma mesma questão de direito 
por um ano, prazo para que se julgue o IRDR e se fixe uma tese apli-
cável. Ainda que o instituto seja datado de 2015, ano de publicação 
do então novo Código de Processo Civil, este ainda guarda questões 
a serem debatidas. Foi somente no ano de 2019, por exemplo, que 
o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, fixou que 
a competência para julgar o IRDR é dos Tribunais de Justiça, e não 
do STF, como tencionavam alguns juristas (CONJUR, 2019). O IRDR, 
portanto, tem como pretensa finalidade fixar teses jurídicas aplicá-
veis e, deste modo, reduzir o número de demandas judiciais que, em 
tese, têm a mesma questão de direito.

Dessa maneira, apontam alguns que o Código de Processo Civil 
de 2015, ao instituir o IRDR, criou uma espécie de sistema de prece-
dentes no ordenamento jurídico brasileiro, ainda que sem a adoção 
dos procedimentos característicos da common law. É nessa seara 
que o IRDR apresenta, a nosso ver, problemas práticos e conceituais 
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quanto a sua aplicabilidade. O “dever de uniformização da jurispru-
dência”, como fixado pelo artigo 926 do Código de Processo Civil de 
2015, é um horizonte pelo qual o sistema jurídico brasileiro parece 
querer se guiar no atual quadrante histórico, a fim de afastar as crí-
ticas à sua morosidade e insegurança jurídica. No entanto, tal dever 
deve ser balizado com garantias processuais básicas, tais como o 
dever de fundamentar as sentenças judiciais, como também exposto 
pelo CPC em seu artigo 489, II. A doutrina do staredecisis, que sus-
tenta o sistema da common law, encontra problemas ao ser imple-
mentado no ordenamento jurídico brasileiro na medida em que 
parece tentar substituir o texto da lei por interpretações realizadas 
pelos Tribunais e aplicadas verticalmente a casos hipoteticamente 
semelhantes. É na questão da interpretação e aplicabilidade de nor-
mas jurídicas e da ideia de uma espécie de common law abrasilei-
rada que reside uma das problemáticas acerca do IRDR no Direito 
pátrio. Ao se conferir legitimidade a teses firmadas pelos tribunais, 
como apontado por LênioStreck, se fomenta um apreço não por seu 
conteúdo – sua coerência com o ordenamento jurídico – mas por sua 
autoridade (STRECK, 2016). Outro apontamento importante a ser 
feito é o de que, em países que adotam a common law o precedente 
não é construído a partir de teses para vincular julgamentos futuros 
(STRECK, 2016). 

Portanto, o presente trabalho justifica-se na necessidade de 
se discutir os problemas práticos e conceituais do IRDR, bem como 
ponderar sua importância ante a necessidade de unificação da juris-
prudência brasileira, a celeridade processual e a segurança jurídica. 

METODOLOGIA

Como metodologia, utilizou-se a análise de doutrinas brasileiras 
no campo do Direito Processual, como as de Daniel Amorim (2016), 
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Alexandre Câmara (2016) e Fredie Didier Júnior (2016), objetivan-
do-se traçar um panorama acerca de como o instituto do IRDR vem 
sendo observado no país. Também adotamos, para uma perspectiva 
crítica, obras e artigos produzidos por Lênio Luiz Streck, tendo em 
vista sua importância na análise da retórica que assume um sistema 
de precedentes no ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, para 
que tenhamos uma perspectiva objetiva, analisamos o que os Tribu-
nais brasileiros vêm adotando quanto ao IRDR, em especial o Tribu-
nal de Justiça do Rio de Janeiro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como apontado, apresenta-se uma perspectiva crítica quanto 
à adoção do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 
ordenamento jurídico, a fim de discutir-se sua aplicabilidade e seus 
aportes conceituais. Como resultado, pôde-se observar que se trata 
de uma tentativa de unificar a jurisprudência brasileira e promover 
a celeridade processual, mas, questões graves são apresentadas ao 
assumir-se que este instituto pode servir como um standard de inter-
pretação, uma tese fixa aplicável, substituindo o poder normativo 
do texto legal e da Constituição Federal, abrindo espaço para uma 
espécie de legislação jurídica. 

CONCLUSÕES

Por fim, concluiu-se que o IRDR não pode servir como instru-
mento de legitimação de uma espécie normativa criada pelo Poder 
Judiciário. Ressalta-se, também, que o IRDR não representa uma 
espécie de adoção de um sistema de precedentes no ordenamento 
jurídico brasileiro, uma vez que o seu procedimento não guarda 
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relação com aquele adotado em países que seguem a common law, 
ainda que parte da doutrina brasileira aponte o contrário. 
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RESUMO

A presente pesquisa pretende analisar a capilaridade das 
práticas autocompositivas na atuação de Advogados Públi-
cos Municipais, observando se existem diferenciações insti-
tucionais ou culturais que tornem os processos de adoção 
destas práticas distintos daqueles relacionados com a advo-
cacia privada, já relatados em literatura científica. 

Assim, questiona-se se as alterações legislativas são neces-
sárias, e se de fato contribuem para a criação de um direito 
processual mais isonômico. E ainda procura-se compreen-
der porque parece existir uma preferência, por parte da ad-
vocacia pública municipal, por escolhas burocratizantes. 

1 Graduanda em Direito pelo Centro Universitário de Valença (UNIFAA). Atualmente participa 
do Projeto de Iniciação Científica “Advocacia Pública Municipal e espaços de consenso”.
2  Graduanda em Direito pelo Centro Universitário de Valença (UNIFAA). Atualmente participa 
do Projeto de Iniciação Científica “Advocacia Pública Municipal e espaços de consenso”.
3 Graduada em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Mestre e Doutoran-
da em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense (USP). Já atuou como 
docente do Curso de Direito na Universidade Federal Fluminense em Volta Redonda-RJ (PUVR/
UFF). Atualmente é docente no Curso de Direito do Centro Universitário de Valença (UNIFAA) e 
na Faculdade Vértix Trirriense (UNIVÉRTIX).
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Ainda em estágio inicial, os trabalhos serão relacionados com 
a realização de análises qualitativas sobre dados já coletados 
em entrevistas semiestruturadas com Advogados Públicos 
Municipais, devidamente autorizadas em processo subme-
tido à Plataforma Brasil. As entrevistas se referem à adoção 
de posturas consensuais por parte destes profissionais em 
suas rotinas de trabalho em processos contenciosos ou ad-
ministrativos, e que acabam por ser tangenciadas por outras 
considerações como, por exemplo, a burocratização de suas 
rotinas e o tratamento lacunoso da carreira profissional de 
Advogado Público Municipal na Constituição Federal.

Diante disso, a discussão desta pesquisa se dá em torno de 
três questões que causam a baixa utilização dos meios con-
sensuais de conflito da advocacia pública municipal, quais se-
jam: cultura institucional, questões estruturais, e os níveis de 
profissionalização da carreira de Advogado Público Municipal. 

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa pretende analisar a capilaridade das práticas 
autocompositivas na atuação de Advogados Públicos Municipais, 
observando se existem diferenciações institucionais ou culturais que 
tornem os processos de adoção destas práticas distintos daqueles 
relacionados com a advocacia privada, já relatados em literatura 
científica. 

METODOLOGIA

A presente pesquisa se utilizou de dados coletados pela docente 
em entrevistas em formato qualitativo (devidamente autorizadas 
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em Comitê de Ética em Pesquisa), em associação com técnicas de 
pesquisa bibliográfica. 

Desta forma, codificam-se os dados a partir das categorias 
apresentadas pela literatura sobre o tema, assim como identificam-se 
pontos no quais a literatura empregada não explica padrões 
encontrados nos dados coletados em campo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre algumas discussões, conclui-se que há um equívoco entre 
o objetivo pretendido para a adoção dos meios consensuais num 
plano teórico e os motivos pelos quais são incorporados à legislação 
e às práticas dos profissionais do Direito no Brasil – o que também 
ocorre com os Advogados Públicos Municipais. Isso ocorre porque 
tais meios possuiriam o objetivo de promover autonomia entre 
as partes, fazendo com que elas sejam autoras de suas escolhas, 
permitindo liberdade e reflexão a respeito dos conflitos nos quais 
se envolvem, de maneira a tratar a questão apresentada e prevenir 
questões futuras. 

No entanto, são vistas pelos seus aplicadores como um meio 
de desafogo judicial, em que menos demandas seriam levadas 
ao Poder Judiciário, caso fossem solucionadas através dos meios 
autocompositivos. 

Através da análise articulada das entrevistas com o material 
bibliográfico selecionado, chega-se ao entendimento de que 
os meios adequados de solução de conflitos representam uma 
possibilidade de prevenção da litigância massiva na qual as Fazendas 
Públicas Municipais se encontram envolvidas hodiernamente, em 
especial, em situações processuais em que não há possibilidade 
de enfrentamento argumentativo de questões apresentadas pelos 
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administrados – ou seja, quando há mero enfrentamento formal 
sobre a demanda por parte da Advocacia Pública. Não há, portanto, 
no momento da coleta de dados, viabilidade para a atuação criativa 
do advogado público municipal observação de necessidades de 
consenso nas demandas em que presenta o Município, contrariando 
o que recomendam Ana Karenina Andrade e Cássio Andrade:

Essa avaliação, no caso concreto, cabe ao advogado público, 
a partir de diretrizes dadas por normativos baixados pelos 
órgãos centrais das Advocacias-Gerais, com caráter de gene-
ralidade, a partir, quase sempre, do histórico de recorrentes 
insucessos judiciais, mas também do reconhecimento de 
legítimas posições jurídicas dos administrados. (ANDRADE, 
ANDRADE, 2018, p. 42)

Ademais, nota-se que a cultura institucional da Advocacia 
Pública Municipal é moldada pela habitualidade da litigância em 
que se envolve. Isso se verifica, no caso em estudo, em especial, na 
ausência de dados ou estudos internos para a reflexão sobre suas 
próprias práticas4, o que harmoniza com as considerações de Marc 
Galanter:

Tipicamente, o JH[jogador habitual] é uma unidade maior e 
suas apostas em qualquer caso são menores (com relação ao 

4 Um dos entrevistados corrobora essa representação: “Eu acho que essas questões são mui-
to conturbadas. Porque, muitas vezes, a gente tem uma visão muito empírica das coisas, sabe? 
Então, eu acho que faltam dados...Para se chegar a essa conclusão. Se você poderia resolver 
de uma forma administrativa, qual seria o impacto disso? Qual é a consequência disso? O que 
são medidas de sucesso neste campo? Eu acho que faltam dados para gente poder construir 
esse consenso...(...) A princípio, eu, que não estou em nenhuma comissão para analisar isso 
– e desconheço algum trabalho nesse sentido – eu não tenho dados para poder te falar se há 
consenso, ou onde ele estaria...o meu consenso acontece no dia a dia, dentro daquilo que me 
é permitido trabalhar.” 
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valor total). PEs[participantes eventuais] são normalmente 
unidades menores e as apostas, representadas por um resul-
tado tangível do caso, podem ser altas em relação ao valor 
total, como no caso da vítima de acidente ou do acusado cri-
minalmente. Ou o PE pode sofrer do problema oposto: suas 
demandas podem ser tão pequenas e inadministráveis que o 
custo de cobrá-las excede a qualquer expectativa de benefício 
(como ocorre com o consumidor ludibriado ou o detentor de 
direitos autorais)”.

Há diversas ferramentas consensuais aplicáveis à litigância 
de interesse público, autorizadas genericamente pelo Código 
de Processo Civil e pela Lei de Mediação. Contudo, a falta de leis 
específicas, associadas à interpretação estreita sobre a obediência ao 
princípio da legalidade, dificulta a incorporação destas ferramentas 
às suas rotinas de trabalho. 

CONCLUSÕES

Como o momento da coleta de dados com os entrevistados 
pode ser analisado como um contexto de transição legislativa, é 
possível inferir que os entrevistados ainda não estão familiarizados 
com todos os mecanismos de construção de consensos passíveis de 
aplicação na advocacia pública, o que dificulta a transformação de 
rotinas e a tomada de iniciativas autocompositivas que poderiam 
oferecer uma atuação mais eficiente, em juízo ou fora dele. Essa 
inferência se justifica pela baixa abordagem dos entrevistados sobre 
determinados espaços de consenso apresentados e pela ocorrência 
de questionamentos conceituais sobre eles.

Não se pode inferir, contudo, que a omissão dos entrevistados 
sobre a maior parte das convenções processuais signifique oposição 
à sua adoção em suas práticas profissionais – pois esta é manifestada 
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quando o entrevistado a considera desta forma –, mas sim, algum 
nível de desconhecimento sobre seus elementos de conceituação e 
aplicação.

Diante da análise dos dados coletados nas entrevistas à luz 
da Lei de Mediação e de seus comentadores, a inferência que se 
apresenta é bastante curiosa: há um paradoxo de Tostines na (ainda 
não) incorporação da mediação pela Advocacia Pública Municipal: 
há necessidade de adaptação das características da mediação 
ao contexto da Administração Pública porque esta necessita da 
autorização legal para tal, mas uma autorização legal precisaria 
de dados empíricos para compreender quais seriam as adaptações 
necessárias. E, assim, não há nem adaptação, nem indicação legal 
detalhada – e muito menos adoção destas práticas às rotinas da 
Advocacia Pública Municipal.
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RESUMO

O presente artigo tem o escopo de analisar perspectivas do 
fenômeno da desjudicialização como meio de resolução de 
conflitos sociais e o relacionar com o sistema multiportas. 
No âmbito do direito processual contemporâneo esse tema 
surge como uma opção para o enfrentamento da grande 
quantidade de litígios que saturam os tribunais brasileiros. 
Abordar-se-ão alguns aspectos envolvidos na crise de efi-
ciência do poder judiciário nacional e os desafios da desju-
dicialização na perspectiva do sistema multiportas. 

INTRODUÇÃO

1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Membro da Comissão 
Carcerária da OAB.
2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Membro da Comissão 
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As relações humanas têm sido cada vez mais intensas, decorren-
tes dos movimentos inerentes à globalização, consequentemente 
surgiram novas relações jurídicas e novos conflitos, mas, apesar 
dessa evolução na sociedade, alguns sistemas permanecem imutá-
veis, como o Sistema Judicial que atua com uma ineficiência no seu 
funcionamento decorrente de alguns problemas como o excesso de 
demandas das novas relações sociais. 

É comum que na sociedade brasileira a busca por uma resposta 
estatal ao conflito social tenha especial importância, quiçá maior 
relevância, do que a própria solução do conflito em si. Essa cultura 
da litigiosidade gera uma crescente quantidade de demandas no 
judiciário brasileiro em índices alarmantes. De acordo com o CNJ, 
em seu relatório “Justiça em Números” de 2019, no fim do ano de 
2018 havia 78,7 milhões de processos aguardando solução definitiva 
(CNJ, 2019). O acesso à Justiça é direito social básico dos indivíduos, 
direito este que não deve se restringir aos limites do acesso aos 
órgãos judiciais e ao aparelho judiciário estatal; deve, sim, ser 
compreendido como um efetivo acesso à ordem jurídica justa 
(Watanabe, 2012), possibilitando aos jurisdicionados uma resposta 
célere e justa aos conflitos ajuizados.

Esse cenário alarmante exige uma reflexão sobre a permanente 
busca pelos valores da efetividade e da celeridade da prestação 
jurisdicional (PINHO, 2017). Com isso, o presente artigo busca refletir 
sobre o sistema multiportas num contexto de desjudicialização da 
atividade jurisdicional. 

Em âmbito nacional não temos o sistema multiportas nos 
moldes propostos por Sander, porém é notório um recente e 
crescente movimento de desjudicialização em que a atuação do 
Estado-juiz vem deixando de ser protagonista. As diversas vias 
e meios de solução da lide tornaram-se realidade no sistema 
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brasileiro. Como exemplo desse fenômeno ilustra-se com algumas 
alterações normativas, como a usucapião extrajudicial (art. 216-A, 
§2°, da lei n°. 6.015/73); a possibilidade de divórcios diretamente 
em cartório na via extrajudicial (Lei 11.441/2007 e Res. 35/ 2007 do 
CNJ); a dispensa de autorização judicial para viagem em território 
nacional para crianças e adolescentes (Resolução n°. 295/2019 do 
CNJ), entre diversos outras situações.

Dessa forma, pretende-se abordar a desjudicialização voltada 
para o sistema multiportas. Assim, busca-se questionar se o Brasil 
vivencia o fenômeno da desjudicialização? Se o sistema multiportas 
é uma realidade? Quais as medidas implementadas? Qual é a atual 
situação e/o progresso delas no país?

METODOLOGIA

O trabalho foi desenvolvido principalmente por meio de uma 
qualitativa pesquisa bibliográfica. A partir da dogmática pertinente, 
aprofundou-se a questão com o estudo da desjudicialização e do sis-
tema multiportas focado como meio adequado de solução de con-
flitos sociais. Foram importantes também dados empíricos obtidos 
por meio de pesquisas nos Estados Unidos e no Brasil, para subsidiar 
adequadamente a análise ora proposta. Espera-se, como este estu-
do, analisar se a noção de sistema multiportas está inserida na reali-
dade brasileira, e, caso positivo, o seu grau de implantação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com este trabalho verificou-se dados alarmantes sobre o grau de 
litigiosidade da sociedade brasileira (CNJ, 2019). Segundo o relatório 
de 2019 do Conselho Nacional de Justiça “Justiça em Números” no 
fim do ano de 2018 havia 78,7 milhões de processos aguardando 



 ANAIS I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL                                                                          236

solução definitiva (CNJ, 2019). Esse excesso de ações judiciais em 
curso revela duas grandes crises: uma crise de efetividade do Poder 
Judiciário e uma busca exagerada pela judicialização dos conflitos. 
Esse cenário exige uma reflexão sobre a permanente busca pelos 
valores da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional 
(PINHO, 2017). 

O fenômeno da desjudiciliazação e o sistema multiportas 
surgem como vias alternativas à solução pelo Estado-juiz dos 
conflitos sociais. Nessa perspectiva, foi essencial traçar linhas gerais 
sobre o seu funcionamento, em termos de estrutura, para fomentar 
uma reflexão crítica e o debate sobre o tema por outra perspectiva 
para desobstrução da justiça e efetividade do judiciário nacional.

Verificou-se que o Brasil, apesar de não haver um sistema 
multiportas tal como concebido em sua origem pelo prof. Sander 
(OLIVEIRA, 2013), vem avançando nessa direção com medidas para 
satisfazer as demandas sociais e harmonizar os conflitos emergentes. 
Como exemplo, podemos mencionar o Novo Código de Processo 
Civil (NCPC), que inovou no sistema processual ao enfatizar os meios 
consesuais de resolução de conflitos. Além da busca de uma maior 
efetividade das normas constitucionais pelo NCPC, leis recentes 
estimulam a solução de conflitos por vias extrajudiciais, reduzindo 
demandas do Poder Judiciário.

Contudo, apesar dos louváveis avanços, neste trabalho também 
foi verificado que a inserção do Tribunal Multiportas no Brasil 
ainda está muito distante do ideal, pois existe uma característica 
fundamental para que esse processo não tenha atingido um grau 
mais avançado de evolução: a presença de um profissional, seja em 
câmaras privadas de mediação, seja nos fóruns e CEJUSCS(Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania), com a função de 
realizar a triagem dos conflitos, para após, escolher qual melhor 
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porta para o tratamento e solução do litígio.

Além disso, para que os métodos alternativos de solução de 
conflitos sejam adequadamente utilizados e proporcionem o efetivo 
acesso à justiça com a resolução do caso de forma célere, tempestiva 
e justa, faz-se necessário estabelecer uma política pública de 
tratamento de conflitos de interesses. É imprescindível um mínimo 
de organicidade com a fixação de critérios e condições para o seu 
regular e adequado exercício, determinando desde a carga horária 
até os métodos para a capacitação e treinamento dos conciliadores 
e mediadores.

Os resultados obtidos com essa pesquisa não atingiram as 
expectativas. Tudo porque a desjudicialização vivenciada pelo 
Brasil é caótica devido à importação aleatória de diversos meios 
de solução dos conflitos sociais. O modelo brasileiro também está 
muito distante do conceito original do sistema multiportas proposto 
pelo professor Sander. Portanto, muita reflexão e mudanças ainda 
precisam ser realizadas para atingir o objetivo primordial de inserção 
dos jurisdicionados como protagonistas na solução dos conflitos. 

CONCLUSÕES

O trabalho apresentou que o Sistema Judiciário, apesar de to-
dos os esforços, vivencia uma crise oriunda do que chamamos tecni-
camente de explosão de litigiosidade (DALLA, 2011, p.4) proveniente 
do entendimento plasmado de que apenas o processo judicial é ins-
trumento adequado à resolução de conflitos. Há uma cultura arrai-
gada de que um acordo não proporciona os meios resultados que 
um processo judicial. Como bem observado por Boaventura de Sou-
za Santos, Maria Manuel Leitão Marques e João Pedroso, o problema 
do excesso legislativo reflete a tendência de cada povo ao posicionar 
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suas escolhas para resolver os conflitos por meios autocompositivos 
ou através da adjudicação (SANTOS, MARQUES, PEDROSO, 1996, p. 
48). Desde Mauro Cappelletti que sistematizou nas três “Ondas Re-
novatórias” – propostas para melhorar a qualidade da prestação ju-
dicial – percebeu-se que a jurisdição não seria o meio mais adequa-
do para solucionar alguns litígios (CAPPELLETTI, GARTH, p. 31 e ss.).

Como afirma Humberto Dalla, surge então com expectativa a 
adoção de métodos alternativos endo ou paraprocessuais para a so-
lução das demandas, como antídoto contra a crise jurisdicional, que 
não deve cingir-se apenas a descongestionar os Tribunais ou promo-
ver a cura para um litígio, mas deve sim buscar a sua solução plena, 
duradoura e de forma pacífica, não violenta, buscando a solução de 
conflito em conjunto, amenizando-se a dependência social da juris-
dição, no molde desenhado por Elígio Resta na concepção de direito 
fraterno (Resta, 2009).

Como uma das possibilidades de auxiliar nesse processo de des-
jucialização no Brasil fala-se nos meios adequados de solução da 
lide. Nesse contexto, sinaliza-se para o sistema multiportas que está 
pautado numa prática discursiva, criando por meio do diálogo, e 
não da força coercitiva, uma resolução para o conflito. Esse artifício 
comunicativo sobre o qual se constrói uma razão comunicativa nos 
moldes propostos por Habermas, fornece as ferramentas necessá-
rias para a análise do mecanismo da ADR e esclarece como a lingua-
gem pode influenciar neste processo interindividual, dentro de um 
amplo processo de argumentação entre as partes, reconhecendo a 
figura do outro, enquanto diferentes (HABERMAS, 1987).

Todavia, muito embora o Brasil tenha importado aspectos do 
sistema multiportas, essa inserção na realidade nacional ocorre sem 
maiores preocupações científica, desconsiderando as diferenças 
culturais, econômicas. Além disso, percebe-se que não é suficiente 
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a aplicação de métodos alternativos à jurisdição, pois não ocorre o 
direcionamento apropriado desses mecanismos e não há uma inte-
gração e ordenação deles com a via judicial tradicional para formar 
um sistema de solução de controvérsias que vá além de, formalmen-
te, garantir o acesso à justiça. 

Modificações relevantes têm sido percebidas na desjudicializa-
ção brasileira com a disseminação de aspectos do sistema multipor-
ta. Entretanto, ainda temos arraigada entre nós a cultura do litígio, 
ou seja, buscar a jurisdição antes mesmo de tentar dialogar com a 
parte contrária ou mesmo considerar a hipótese de recorrer a um 
meio alternativo para a solução daquele conflito (WATANABE, 2005).

Assim, ao estudar o tema, constatou-se que muita reflexão e 
mudanças ainda precisam ser realizadas para atingir o objetivo pri-
mordial de inserção dos jurisdicionados como protagonistas na solu-
ção dos conflitos. Assim como Luis Alberto Warat, para quem o obje-
tivo da mediação não seria o acordo, mas a mudança das pessoas 
e seus sentimentos (WARAT, 2001, p. 31), sustenta-se que somente 
desta forma seria possível transformar e redimensionar o conflito.
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RESUMO

A arbitragem é um meio adequado de solução de conflito, 
instituído pela Lei nº 9.307/96. Por não dispor expressamen-
te acerca da utilização da arbitragem pela Administração 
Pública, a referida lei promoveu muitos debates acerca da 
possibilidade (ou não) do ente público recorrer às câma-
ras privadas para a busca de solução aos seus conflitos. No 
entanto, a partir da promulgação da Lei nº 13.129/15, par-
te desses debates se viu sedimentos. Isso porque, a Lei de 
Arbitragem passou a prever expressamente a atuação da 
Administração Pública. Em vista disso, a partir da revisão bi-
bliográfica e análise de casos concretos, o presente trabalho 
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tem por objetivo analisar as transformações promovidas no 
instituto após a alteração legislativa. 

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem por objetivo analisar as transforma-
ções promovidas pela Lei nº 13.129/15, que alterou a Lei de Arbitra-
gem (Lei nº 9.307/96) para ampliar o âmbito de aplicação da arbi-
tragem. A arbitragem é um método de resolução de conflitos, por 
meio da qual as partes capazes escolhem a partir de uma convenção 
(cláusula ou compromisso arbitral) que um terceiro ou colegiado 
terá poderes para resolver o litígio existente, sem a intervenção esta-
tal, sendo que a decisão arbitral terá a mesma eficácia que um pro-
nunciamento judicial (CAHALI, 2018). Nesse cenário, verifica-se que 
nos últimos anos o número de processos arbitrais instauradas em 
câmaras de arbitragem no Brasil dobrou. Estima-se que foram leva-
das cláusulas somadas em mais de R$ 23,6 bilhões, envolvidas em 
questões contratuais, às câmaras arbitrais em alternativa ao Poder 
Judiciário (CONJUR, 2018). Dentre as explicações pela procura pela 
arbitragem, destacam-se algumas vantagens atribuídas ao instituto 
em detrimento da jurisdição estatal. Nesse sentido, a possibilidade 
de escolha do julgador com maior expertise, a velocidade de desen-
volvimento do procedimento e a flexibilidade do procedimento, den-
tre outros igualmente selecionáveis (BERALDO, 2016). Desse modo, 
muito se discute sobre a possibilidade de ampliação do âmbito de 
aplicação da arbitragem para abarcar o maior número de interessa-
dos possíveis. Nesse contexto, que se insere a possibilidade de par-
ticipação da Administração Pública em um procedimento arbitral. 
Ocorre que muitas decisões judiciais negavam à Fazenda Pública a 
oportunidade de realizar acordos judiciais ou de desistir/reconhecer 
o pedido da outra parte, tudo com base no pressuposto de que a 
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Administração Pública por representar interesses públicos, envol-
veria valores inegociáveis (PERLINGEIRO, 2017) sob a justificativa da 
indisponibilidade do interesse público. No âmbito da arbitragem, 
verifica-se que a discussão se iniciou quando da promulgação da Lei 
de Arbitragem, por meio da qual o legislador não dispôs expressa-
mente acerca da possibilidade da Administração Pública celebrar 
convenção de arbitragem. A Lei de Arbitragem apenas dispôs que 
as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem 
para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis (cfr. 
artigo 1º, caput). Esse foi um dos primeiros empecilhos apontados 
para a utilização desse método de solução de conflito pela admi-
nistração pública direta ou indireta, tendo em vista o princípio da 
legalidade (OLIVEIRA, 2019). A título exemplificativo, outro ponto 
questionado foi a previsão de que a arbitragem abarcará apenas 
as demandas que tratam sobre direitos patrimoniais disponíveis, o 
que afrontaria o princípio da indisponibilidade do interesse público 
(FICHTNER; MANNHEIMER; MONTEIRO, 2019). Por fim, também se 
indagava como conciliar o princípio da publicidade com o princípio 
da confidencialidade, inerente aos procedimentos arbitrais (CAR-
MONA, 2016). A discussão envolta desse tema era tão polêmica que 
inclusive chegou a ser objeto de proposta de emenda à Constituição, 
através da PEC nº 96, de 26 de março de 1993 que alterava o art. 98 
da CRFB/88 para incluir a vedação as entidades de direito público de 
resolver os seus conflitos por meio do juízo arbitral (NATAL, 2019). 
No entanto, a alteração legislativa não foi aprovada e, a partir da 
promulgação da Lei nº 13.129/15, parte das problemáticas se viram 
solucionadas, restando à para debate as consequências jurídicas de 
sua ampliação, consoante será abordado a seguir.
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METODOLOGIA

A metodologia utilizada corresponde à análise de bibliografias 
específicas sobre o tema, especialmente no que se refere à 
arbitragem enquanto método adequado de resolução de conflito e à 
sua utilização pela Administração Pública. O enfoque específico do 
trabalho visa expor a aplicação dos processos arbitrais na Fazenda 
Pública, utilizando-se, para tanto, do estudo das legislações aplicáveis 
ao caso, de referências bibliográficas nacionais e, posteriormente, 
das decisões judiciais e/ou arbitrais, realizando-se dessa forma uma 
análise crítica e reflexiva sobre a aplicação do instituto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Constituição Federal de 1988 determina como garantia 
fundamental não só o acesso à justiça, mas também a duração 
razoável do processo, visando assegurar a todos os indivíduos 
o direito a uma prestação jurisdicional no tempo adequado a 
necessária resolução do conflito (cfr. art. 5º, XXXV e LXXVIII da 
CRFB/88). Entretanto, verifica-se que na prática tal garantia não é, 
em grande parte das situações, observada. Além das dificuldades em 
se assegurar uma duração razoável do processo, o Poder Judiciário 
vem encontrando obstáculos em realizar uma prestação jurisdicional 
que seja considerada justa pelos jurisdicionados. Muito dos conflitos 
acabam não sendo solucionados. Diante disso, implementa-se no 
ordenamento jurídico brasileiro os métodos adequados de solução 
de conflitos. Inicialmente, os métodos adequados de solução de 
conflito foram duramente criticados por estudiosos que arguiram à 
sua inconstitucionalidade, sob o fundamento de violação ao princípio 
da inafastabilidade do Poder Judiciário, previsto no art. 5º, inciso 
XXXV, da Constituição Federal. Por meio desse princípio, garantia-se 
ao jurisdicionado que a lei não excluirá da apreciação do judiciário, 
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lesão ou ameaça ao seu direito. No entanto, o Supremo Tribunal 
Federal acabou por decidir que o princípio da inafastabilidade 
do Poder Judiciário não deve ser confundido com o princípio de 
acesso à justiça, sendo a aplicação dos métodos de resolução 
de conflitos extrajudiciais essenciais para efetivação das demais 
garantias constitucionais. Para o STF as partes tem a faculdade 
de renunciar a seu direito de recorrer à justiça, sendo o princípio 
da inafastabilidade um direito à ação e não um dever (STF, 2001). 
Além disso, constatou-se que parte da sociedade se sentia insegura 
com a inserção dos métodos de resolução de conflitos no sistema 
brasileiro (SILVA, 2018). Tal insegurança se mostrava um reflexo da 
cultura social de confiança total em um Estado classificado como 
único garantidor capacitado para resolver os conflitos que surgiam 
no bojo da sociedade. Com a crença enraizada de que a jurisdição 
estatal era a única capaz de sanar as questões colocadas em voga, 
os métodos adequados como a conciliação, mediação e arbitragem 
foram classificados como inaptos e vistos por um bom tempo com 
descredibilidade (SILVA, 2018). Com a crescente insatisfação com 
o Poder Judiciário e a busca por uma efetiva pacificação social 
dos conflitos, os métodos adequados de resolução de conflitos 
foram se desenvolvendo até que se tornassem uma das principais 
alternativas adotadas (CHAVES, 2013). Não obstante, o crescimento 
do uso dos métodos adequados de solução de litígios no Brasil, 
muitas controvérsias foram se desenvolvendo ao longo dos anos. 
No que se refere a arbitragem e o seu uso pela Administração 
Pública, objeto do presente trabalho, pode se destacar dentre os 
principais questionamentos à ausência de previsão expressa na 
Lei de Arbitragem. Trata-se de interpretação literal do princípio da 
legalidade administrativa, por meio da qual a Administração Pública 
apenas pode fazer aquilo que for autorizado por lei (OLIVEIRA, 2019). 
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Com a promulgação da Lei nº 13.129/15 a Lei de Arbitragem sofreu 
alterações, com vistas a ampliar o âmbito de aplicação de arbitragem. 
Com a inclusão no artigo 1º dos §§ 1º e 2º a Lei de Arbitragem 
passou a prever expressamente que a Administração Pública direta 
e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para a resolução de 
conflitos referentes a direitos patrimoniais disponíveis, bem como 
que a autoridade ou o órgão competente da administração pública 
direta para a assinatura de convenção de arbitragem será a mesma 
para a realização dos acordos. No mesmo sentido, se discutia 
acerca das possibilidades de se conciliar o princípio da publicidade, 
inerente as relações públicas e o princípio da confidencialidade, 
predominante nos procedimentos arbitrais. O princípio da 
publicidade está previsto no artigo 37, caput, da CRFB/88, que 
dispõe que a administração pública direta e indireta obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência. Independentemente, observa-se que a confidencialidade 
não é uma regra absoluta do procedimento arbitral. Isso porque, 
as partes podem convencionar na cláusula compromissória o grau 
de publicidade que pretendem estabelecer, atribuindo inclusive 
às partes o dever de divulgação dos atos e documentos acordados 
(CARMONA, 2016). Além disso, analisando-se a redação do § 3º 
do artigo 2º da Lei de Arbitragem, conclui-se que o legislador 
determinou tão somente que a arbitragem respeitará o princípio 
da publicidade, ou seja, o procedimento arbitral deverá observar o 
princípio da publicidade não sendo princípio absoluto, podendo se 
relativizado em casos de defesa da intimidade ou interesse social, 
consoante se infere do artigo 5º, inciso LX da CRFB/88. Visto isso, 
outro empecilho levantado à arbitragem pelo Poder Público reside 
na indisponibilidade do interesse público. Sob esse aspecto, deve-se 
promover a diferença entre a disponibilidade do direito de disposição 
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do interesse público e entre a indisponibilidade do interesse público, 
tendo em vista que a Administração Pública não pode dispor 
livremente do interesse público, entretanto alguns direitos que 
podem ser objeto de disposição justamente para alcançar o interesse 
público envolvido. Não se pode admitir um Estado absolutamente 
indisponível, sob pena de impedir o próprio exercício das suas 
atividades. Assim sendo, não haverá óbice sobre esse cenário para o 
exercício da arbitragem pelo Poder Público, desde que observado se 
no caso concreto o direito possuí caráter patrimonial ligado aos seus 
atos de gestão e não de império, de forma que se é possível extrair 
a sua disponibilidade (NATAL, 2019). A despeito do apresentado, 
é notório que a discussão envolta da análise da participação da 
Administração Pública na arbitragem envolve uma série de questões 
que deverão ser avaliadas com cautela pelo ente público dentro 
do caso concreto. O presente trabalho não busca exaurir todas 
as hipóteses, mas apenas apresentar brevemente algumas das 
principais discussões doutrinárias a respeito do tema. 

CONCLUSÕES

Conclui-se que o legislador brasileiro não criou óbices a 
participação da Administração Pública na arbitragem. Na realidade, 
verifica-se que nos últimos anos buscou-se ampliar o acesso aos meios 
adequados de resolução de conflito, inclusive os extrajudiciais, com 
vistas a promover uma maior celeridade e eficiência na resolução 
dos litígios. Assim sendo, não há razões para se criar empecilhos à 
participação da Administração Pública no procedimento arbitral. 
Pelo contrário, deve-se estimular a utilização de outros métodos 
adequados de resolução de conflito que não o Poder Judiciário, 
tendo em vista que, a partir da adoção de um sistema multiportas, 
mecanismos se revelarão mais adequados à pacificação social do 
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que outros comumente utilizados. Nesse sentido, a arbitragem tem 
se revelado um meio célere e eficiente de resolução de controvérsias, 
uma vez que a partir da possibilidade de escolha do expert e 
flexibilização do procedimento, observa-se a prolação de decisões 
em menor tempo e com maior expertise, o que se coaduna com os 
princípios da administração pública da celeridade e eficiência. 
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RESUMO

O presente estudo analisa a aplicação da constelação fami-
liar no Poder Judiciário brasileiro. É um método de resolu-
ção de conflitos desenvolvido pelo terapeuta e filósofo ale-
mão Bert Hellinger, em meados da década de 80, ao analisar 
o funcionamento de uma tribo na África do Sul, sendo utili-
zado através de técnicas da psicanálise com o objetivo de 
solucionar os problemas do judiciário com a aplicação de 
uma terapia sistêmica. A denominação constelação familiar 
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foi adotada para comparar o sistema solar harmônico com 
o sistema familiar que também deve ser vivido em harmo-
nia, em equilíbrio. A abordagem sistêmica está relacionada 
às vivências passadas das partes na relação processual sen-
do fator desencadeador para gerar os problemas familiares, 
repassando os traumas e bloqueios, por exemplo, para as 
gerações futuras, mesmo que de maneira inconsciente. A 
partir da leitura de artigos e reportagens, foi possível obser-
var a aplicação e o funcionamento da constelação familiar, 
um método alternativo de solução de conflitos. 

INTRODUÇÃO

Nas demandas judiciais que envolvem o Direito das Famílias, 
observa-se a existência de problemas mais profundos que os expos-
tos pelos peticionantes. Envolvem sentimentos e situações anterio-
res à própria lide, que dificultam a satisfação plena das partes com 
a sentença definitiva, oferecendo às partes somente uma satisfação 
momentânea. A solução para este problema deriva da abordagem 
sistêmica do Direito cumulada com as técnicas de constelação fami-
liar. (STORCH, 2018).

O Direito Sistêmico se 

propõe a aplicação prática da ciência jurídica com um viés 
terapêutico – desde a etapa de elaboração das leis até a sua 
aplicação nos casos concretos. A proposta é utilizar as leis e o 
direito como mecanismo de tratamento das questões gerado-
ras de conflito, visando à saúde do sistema ‘doente’ (seja ele 
familiar ou não), como um todo.(STORCH, 2013).
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O Juiz Sami Storch foi pioneiro na análise de casos com base 
no Direito Sistêmico, utilizando técnicas de constelação familiar. Tal 
técnica consiste 

em um trabalho no qual pessoas são convidadas a represen-
tar membros da família de uma outra pessoa (o cliente) e, ao 
serem posicionadas umas em relação às outras, sentem como 
se fossem as próprias pessoas representadas, expressando 
seus sentimento de forma impressionante, ainda que não as 
conheçam. (STORCH, 2018)

A dinâmica proporciona que as partes reconheçam sua presen-
ça em um mesmo sistema e proporciona que estas cheguem a uma 
solução de equilíbrio, não pendendo para o lado de nenhuma das 
partes, além de facilitar a empatia entre essas, tendo em vista que 
passam a ter conhecimento de sentimentos profundos e, por vezes, 
ocultos, do outro (STORCH, 2018).

A constelação familiar é um método visual dinâmico por meio 
de representação com bonecos ou terceiros à relação, afetando as 
emoções e energias inconscientes. É possível também a aplicação 
de modo individual, entre o facilitador, chamado constelador, e o 
constelado. Essa técnica é utilizada para os litigantes observarem a 
relação de outro ponto de vista, analisando os problemas que aco-
metem o relacionamento, buscando o equilíbrio para encontrar a 
melhor solução para o conflito. 

A utilização do método alternativo da constelação familiar é 
recente no Poder Judiciário brasileiro, não sendo aplicado em todo 
território nacional, sendo uma técnica desconhecida para a maior 
parte dos brasileiros. 

Embora recente, no Brasil, o método da constelação familiar co-
meçou a ser aplicado no âmbito judicial em 2012 pelo juiz Sami Stor-
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ch, atuante no Estado na Bahia. Logo em seguida, André Tredinnick, 
juiz titular na Região Leopoldina, no Rio de Janeiro, ao participar de 
uma palestra do magistrado acima citado, resolveu começar a aplicar 
a constelação familiar juntamente com uma equipe especializada.

Como resultado das constelações, Sami Storch percebe a con-
quista de maior respeito e consideração entre as partes conflitantes 
e, consequentemente, o aumento na vontade de conciliar (STORCH, 
2015). 

O Conselho Nacional de Justiça apresentou números referentes 
às constelações familiares realizadas na Comarca de Castro Alves no 
período de 2012 a 2013:

Das 90 audiências dos processos nos quais pelo menos uma 
das partes participou da vivência de constelações, o índice de 
conciliação foi de 91%; [...] Nos processos em que ambas as 
partes participaram da vivência de constelações, o índice de 
acordos foi de 100%. (BANDEIRA, 2014). 

Para a realização da constelação não é necessária a presença de 
ambas as partes da relação processual no encontro, pois segundo as 
leis sistêmicas, o litígio pode ser resolvido com apenas uma das par-
tes olhando o viés sistêmico do conflito e da família. Dessa forma, há 
uma diferenciação quanto ao método da mediação, que necessita 
da presença de ambas as partes para que possam juntos, acharam 
um acordo para pôr fim ao conflito.

Entretanto, as constelações sistêmicas são analisadas tanto na 
perspectiva de meio autônomo de resolução de conflito na modali-
dade autocompositiva, quanto como meio complementar à media-
ção. Os elevados índices de acordos alcançados, além de tratar-se 
de técnica terapêutica, são fatores que demonstram que a prática 
das constelações sistêmicas favorece a reestruturação dos vínculos 
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familiares, ao proporcionar a pacificação de conflitos tão profundos 
como os familiares.

Sendo assim, de acordo com Storch (2015) a utilização das cons-
telações familiares além de contribuir para o aperfeiçoamento do 
Poder Judiciário, auxilia na qualidade das relações familiares, que, 
ao saber lidar com os conflitos, vivem em um ambiente harmônico, 
respaldado no respeito e importância de cada um, reduzindo os pro-
blemas causados no âmbito familiar e, consequentemente, gerando 
uma economia processual. 

METODOLOGIA

A pesquisa realizada para a elaboração do presente estudo se 
deu por meio de leituras de artigos e reportagens com o objetivo de 
analisar de forma profunda como é aplicada a constelação familiar, 
além da sua efetividade para as resoluções de conflitos no âmbito do 
Poder Judiciário brasileiro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Observa-se, com a introdução da análise sistêmica do direito e 
da família, através do uso da constelação familiar, um maior respei-
to entre as partes, além da vontade de conciliar. A prática contribui 
para a qualidade dos relacionamentos nas famílias e a redução de 
conflitos entre essas (STORCH, 2018).

De acordo com o Sami Storch, em um questionário respondido 
após sua audiência de conciliação, por partes que anteriormente 
participaram da constelação, foram obtidos os seguintes resultados:

59% afirmaram que a vivência ajudou ou facilitou a obtenção 
do acordo para conciliação durante a audiência. Para 27%, 
ajudou consideravelmente. Para 20,9%, ajudou muito;
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77% disseram que a vivência ajudou a melhorar as conversas 
entre os pais quanto à guarda, visitas, dinheiro e outras deci-
sões em relação ao filho das partes. Para 41%, a ajuda foi con-
siderável; para outros 15,5%, ajudou muito;

71% disseram ter havido melhora no relacionamento com o 
pai/mãe de seu(s) filho(s) após a vivência. Melhorou conside-
ravelmente para 26,8% e muito para 12,2%;

94,5% relataram melhora no seu relacionamento com o filho. 
Melhorou muito para 48,8%, e consideravelmente para outras 
30,4%. Somente 4 pessoas (4,8%) não notaram tal melhora;

76,8% notaram melhora no relacionamento do pai/mãe de 
seu(ua) filho(a) com ele(a). Essa melhora foi considerável em 
41,5% dos casos e muita para 9,8% dos casos;

55% das pessoas afirmaram que desde a vivência de constela-
ções familiares se sentiram mais calmas para tratar do assunto; 
45% disseram que diminuíram as mágoas; 33% disseram que 
ficou mais fácil o diálogo com a outra pessoa; 36% disseram 
que passaram a respeitar mais a outra pessoa e compreender 
suas dificuldades; e 24% disseram que a outra pessoa envol-
vida passou a lhe respeitar mais. (STORCH, 2018).

CONCLUSÕES

Conforme foi exposto, embora a utilização da técnica desenvol-
vida pelo psicanalista, Bert Hellinger, seja um método de resolução 
de conflitos recente e sem aplicação em todos os tribunais brasilei-
ros, de acordo com pesquisas realizadas, conclui-se que é um méto-
do eficaz tendo em vista que tem como objetivo pôr fim aos litígios 
de maneira harmônica.

As partes que já participaram de uma sessão de constelação 
familiar se declararam muito mais felizes e satisfeitas após a parti-
cipação, relatando a melhora nos relacionamentos. Através dessa 
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técnica, é implantada a consciência da harmonia e valor da família, 
ajudando fortalecer cada vez mais as relações familiares. 
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RESUMO

O instituto das convenções processuais reflete um novo for-
mato de processo, marcado pelos princípios da boa-fé e da 
cooperação, cujo principal objetivo é a satisfação da tutela 
jurisdicional com o protagonismo das partes e a conciliação 
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entre o interesse público e privado. Por outro lado, o ma-
gistrado também assume um importante papel no contro-
le dos negócios jurídicos processuais, uma vez que a maior 
autonomia das partes não pode significar a supressão, por 
completo, das questões de ordem pública. Nesse sentido, o 
presente trabalho buscará analisar, por meio de revisão bi-
bliográfica e pesquisa documental, a dinâmica entre o con-
trole exercido pelo magistrado nas convenções processuais 
e o respeito ao autorregramento da vontade das partes, de 
modo que se concretize a prestação jurisdicional e, por con-
seguinte, o direito material.

INTRODUÇÃO

O Código de Processo Civil de 2015, diferentemente do que fazia 
o anterior, consagrou uma cláusula geral de convenções proces-
suais em seu art. 190, permitindo que as partes celebrem negócios 
jurídicos atípicos acerca dos ônus, poderes, faculdades e deveres 
processuais ou estipulem mudanças no procedimento. Trata-se, na 
verdade, de uma consagração do princípio da liberdade, previsto no 
art. 5º da Constituição da República, que enseja o respeito ao autor-
regramento da vontade das partes (AVELINO, 2015).

No entanto, a observação de referido princípio não exclui a atri-
buição do juiz de resguardar a ordem jurídica. Por isso, o magistrado 
assume diferentes papeis nas convenções processuais, seja tran-
sacionando diretamente com as partes ou atuando no controle da 
validade.

Nesse cenário, faz-se necessário estabelecer limites aos negó-
cios jurídicos processuais, coadunando os poderes do juiz com a 
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vontade das partes, sem que um se sobreponha ao outro e desvirtue 
o caráter público da relação processual (CABRAL, 2016).

Sendo assim, o presente trabalho tem, como objetivo, analisar 
os liames das convenções processuais, discutindo as hipóteses de 
transação e suas limitações.

Ainda, serão apresentadas diferentes perspectivas do controle 
exercido pelo juiz, sem, de modo algum, esgotar a discussão acerca 
do tema. O princípio do respeito ao autorregramento da vontade 
das partes e sua importância na leitura dos dispositivos do Código 
de Processo Civil também serão abordados. 

Justifica-se o trabalho ante a atualidade do tema, que, por sua 
vez, coloca em evidência a constitucionalização do Direito Proces-
sual Civil, buscando concretizar o devido processo legal por meio de 
uma maior participação das partes, sem que estas sofram  restrições 
irrazoáveis ou injustificadas. No entanto, a maior autonomia não 
pode servir de escusa para propagação da má-fé ou comportamen-
tos abusivos. Por isso, surge a necessidade de se analisar o controle 
que poderá exercido pelo magistrado nesse novo cenário.

METODOLOGIA

A presente pesquisa possui natureza teórica e qualitativa, 
tendo por metodologia a utilização de revisão bibliográfica, com 
ênfase em obras de Direito Processual Civil e utilização de trabalhos 
disponibilizados na rede mundial de computadores, e pesquisa 
documental, por meio da análise de diplomas legais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No diapasão neoconstitucionalista de análise do processo civil 
somado ao princípio da cooperação, este último estabelecido pelo 
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artigo 6° do atual Código de Processo Civil Brasileiro, verificam-se as 
convenções processuais. Estas operam no sentido de conferir maior 
autonomia para que as partes construam um processo adequado as 
suas especificidades. Todavia, tal autorregramento não é absoluto, 
tendo em vista que não podem convencionar contra legem (GRA-
BRIEL, MAZZOLA, 2018) e tampouco “eliminar as prerrogativas do 
juiz” (CABRAL, 2016, p. 226). Destarte, apesar da autonomia das par-
tes, é imprescindível o controle judicial nas convenções processuais 
em determinados casos.

Como exprime o parágrafo único do artigo 190 do CPC vigente, o 
magistrado deve controlar a validade das convenções de que trata o 
caput. Para tanto, pode agir de ofício ou a requerimento das partes, 
devendo recusar aplicação nos casos de nulidade ou inserção em 
contratos em que alguma das partes se encontre em manifesta 
vulnerabilidade ou em situação de inserção abusiva em contratos de 
adesão. 

Estabelece-se, portanto, a função de fiscalização do juiz, que 
deve “analisar a validade das convenções processuais, controlando 
a extensão em que a vontade das partes pode modificar o 
procedimento estatal” (CABRAL, 2016, p. 227 e 228), visando conciliar 
o autorregramento e o interesse público.

Conforme DIDIER JR. (2018) dispõe, os requisitos de validade 
dos negócios jurídicos processuais são os mesmos dos negócios 
jurídicos estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro. Então, devem 
ser celebrados por pessoas capazes, possuir objeto lícito e 
seguir forma prevista ou não defesa em lei, salientando-se que 
o desrespeito a qualquer um dos requisitos acarreta a nulidade 
absoluta da convenção. Não obstante, as partes devem respeitar 
as condições mínimas para que possa produzir efeitos no universo 
jurídico (GRABRIEL, MAZZOLA, 2018). Além disso, é necessário que 
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estes requisitos sejam cumulados às exigências formais do direito 
processual, vez que na ausência de qualquer um deles, o juiz deverá 
decretar, de ofício, a nulidade do negócio processual.

Ressalte-se que o controle do juiz nas convenções não se 
restringe à análise da escada ponteana do negócio, mas também 
engloba a recusa caso se verifique a ocorrência de qualquer outra 
situação que acarrete nulidade, citando-se, como exemplo, a 
convenção das partes pela não interferência do Ministério Público 
como custos legis, hipótese em que a atuação do juiz será impedir o 
afastamento da atribuição dada por normas infraconstitucionais e 
constitucionais, agindo de modo a fraudar a lei. 

Repise-se que a ação do magistrado nos casos de nulidade dar-
se-á ex officio, por se tratarem de questões de ordem pública, que 
devem ser resguardadas a fim de que o autorregramento não se 
sobreponha ao interesse público. 

Ainda deverá, conforme a segunda parte do parágrafo único 
do referido artigo 190, recusar a aplicação caso a convenção 
processual acarrete a “inserção abusiva em contrato de adesão 
ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de 
vulnerabilidade”, visando manter a igualdade e o equilíbrio de 
poder entre os negociantes, de modo que nenhuma situação de 
desequilíbrio acordada intervenha no sinalagma processual e resulte 
em desequilíbrio durante o processo.

Em suma, a lógica no controle das convenções pelo juiz está em, 
além de proporcionar o equilíbrio entre autorregulamentação das 
partes e interesse público, permitir que estas moldem o processo 
conforme suas necessidades e interesse, proporcionando otimização 
e celeridade ao procedimento. 
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CONCLUSÕES

O advento do Código de Processo Civil de 2015 trouxe 
inúmeras inovações processuais, consagrando princípios 
orientadores da aplicação do Direito, cujo teor reflete a influência 
do neoconstitucionalismo, marcado pela supremacia do texto 
constitucional e promoção dos direitos fundamentais. Nesse contexto, 
os princípios do autorregramento da vontade parte e da cooperação 
assumem uma posição de mister importância na análise de presente 
trabalho, vez que preceituam uma relação jurídica triangular, com troca 
de informações entre as partes e o juiz, promovendo-se a democracia 
participativa a fim de alcançar uma prestação jurisdicional justa e 
efetiva. O Código de Processo Civil, por meio do estabelecimento das 
convenções processuais, flexibiliza o procedimento, colocando em 
evidência a atipicidade dos negócios jurídicos. O intuito é permitir o 
autorregramento da vontade das partes, e também proporcionar a 
adequação ao caso concreto. Nesse sentido, via de regra, sendo as 
convenções processuais a oportunidade de protagonismo das partes 
no processo, é dispensável a participação do órgão jurisdicional no 
referido negócio. Entretanto, ao convencionarem as partes sobre 
o procedimento em si, faz-se necessária a outorga do emérito juízo, 
atuando o juiz na verificação da validade da convenção, observados 
os requisitos elencados no art. 190 do CPC/2015. Aufere-se que a 
inovação trazida pretende aproximar o saneamento da lide através 
da ampliação do poder decisório das partes. Sendo assim, as 
premissas constitucionais de acesso à justiça e devido processo 
legal encontram-se expressas, haja vista que as convenções buscam 
proporcionar a efetivação do princípio da cooperação, traduzido na 
possibilidade de as partes participarem no deslinde do processo e 
consequente resolução da lide.
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