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 APRESENTAÇÃO

A I Jornada de Direito Processual Civil (I-JDPC) ocorreu na 
Universidade Federal Fluminense – Instituto de Ciências Humanas e 
Sociais (ICHS) nos dias 28 e 29 de novembro de 2019, e consistiu em 
evento proposto pelo Grupo de Estudos em Jurisdição, Constituição e 
Processo (GEJCP-UFF).

Participaram apoiando o evento o Grupo de Pesquisa: A Socie-
dade Civil, e o Estado de Direito: Mutações e Desenvolvimento (GRUPO 
IBMEC-RJ), liderado pelos Professores Dr. Getúlio Nascimento Bra-
ga Júnior e Dr. Marcelo Machado Costa Lima, e o Grupo de Pesquisa: 
Tendências do Direito Processual Civil: jurisprudência e precedentes 
(UNESA-RJ), liderado pela Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva. 
E, também, além de diversos membros dos grupos apoiadores, participa-
ram diretamente da organização do evento as discentes Gabriela Rangel 
Bondezan e Letícia da Silva Diório, vinculadas ao GEJCP.

O produto da I-JDPC, para a concretização dos objetivos de 
difusão de todo o conhecimento científico produzido foi voltado para: 
(i) Publicação de Resumos Expandidos em Anais e (ii) Publicação de 
E-book contendo os Artigos Completos enviados após a apresentação 
dos trabalhos.

Assim, no presente livro poderão ser encontrados os diversos 
capítulos que condensam os resultados das investigações científicas dos 
pesquisadores participantes do evento, após seleção dos trabalhos subme-
tidos na forma de resumos expandidos. E tais produções encontram-se 
distribuídas ao longo dos 08 (oito) Grupos de Trabalho da I-JDPC:



Também podem ser observadas as profundas contribuições dos 
diversos docentes que participaram da I-JDPC na qualidade de avaliado-
res nos diversos GTs. Tratam-se, portanto, de contribuições valiosas para 
o debate das diversas temáticas interligadas ao Direito Processual Civil.

É a partir de tais considerações que podemos afirmar que, no 
ano de 2019, buscamos com a I-JDPC iniciar uma perene tradição para 
a promoção do debate de qualidade e contínua reflexão de questões 
contemporâneas do universo jurídico. É nesse sentido que a presente 
obra se insere, contribuindo na defesa da permanência do debate crítico 
através da busca pela materialização e consequente divulgação da produção 
científica produzida e difundida na I-JDPC

Por fim, é de extrema importância registrarmos o apoio da Uni-
versidade Federal Fluminense, principalmente através de sua Pró-Reitoria 
de Extensão, por se tratar de evento apoiado pelo Programa de Bolsas 
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de Extensão 2019, e do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) 
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 PREFÁCIO

Com grande satisfação prefacio o conjunto de resultados das 
diversas pesquisas jurídicas relativas  ao evento jurídico, que retrata 
a I Jornada de Direito Processual Civil, resultado de pesquisa árdua, 
que reuniu brilhantes pesquisadores, de instituições diversas como a 
Universidade Federal Fluminense,  a Universidade Candido Mendes, 
o Centro Universitário IBMEC-RJ, a Universidade Estácio de Sá, além 
de grupos de pesquisas, professores e alunos, com envolvimento no 
tema proposto.  

Daí que o leitor da presente obra inevitavelmente se confrontará 
com temas densos que foram sendo apresentados num modelo didáti-
co pedagógico único e producente.  Definitivamente trata-se de evento 
que tende a se consolidar como marco central na temática processual, 
pois conseguiu atingir a especificidade do processo e ao mesmo tempo, 
em que se aplicava aos diversos atores da sociedade, numa linguagem 
multidisciplinar. Tal perspectiva se percebe na cuidadosa distribuição 
dos temas nos grupos de trabalho: (1) Acesso à Justiça e Efetividade do 
Processo no Estado Constitucional; (2) Normas Fundamentais do Pro-
cesso Civil e Processo Judicial Eletrônico; (3) Direito Processual Civil 
Empresarial; (4) Soluções Coletivas de Conflitos; (5) Tutela Satisfativa e 
Direito, Processo e Tecnologia; (6) Processos nos Tribunais e meios de 
impugnação das decisões judiciais; (7) Meios Adequados de Solução de 
Conflitos e (8) Ética e Direito Processual Civil. 

E, numa época em que eventos jurídicos se multiplicam, preci-
samos prestigiar os eventos que realmente surgem da pesquisa produtiva 
efetiva.  Os ANAIS   publicados já demonstram que o resultado do evento 
reflete não só o comprometimento dos grupos envolvidos e participantes, 
mas a solidez das pesquisas realizadas.



Numa época de ações patrimonialistas e individualistas, pode-
mos também extrair deste evento científico uma sinalização importante 
para o mundo jurídico. Levando em consideração o cunho social do even-
to seu edital levantou a possibilidade da realização de doação diversos 
itens a serem destinados à Creche Hotelzinho Aconchego administrada 
pelo Serviço de Obras Sociais – SOS), no Município de Volta Redonda/RJ. 
Penso, portanto, que desta forma se une ciência social aplicada, numa 
perspectiva teórica, mas que permite a reflexão dos profissionais do 
direito, quanto às graves assimetrias sociais presentes na nossa realidade.  
Perceber como o direito processual se apresentará aos diversos atores é 
de grande importância; e os trabalhos apresentados nos grupos refletem 
exatamente essa sensibilidade.

O futuro nos permitirá que as próximas Jornadas se consolidem 
como um evento de grande envergadura jurídica, mas também com forte 
inclusão social.

A elevada qualidade dos trabalhos ilustra o sentido maior que se 
pode obter, quando se busca realizar uma pesquisa disciplinada, deter-
minada e objetiva.  E esse resultado fica evidente em cada linha escrita.

O resultado deste evento e da produção que se segue seguramen-
te irá contribuir para o pensamento crítico dos profissionais impactados, 
não só do direito, que precisam se aprofundar numa temática com tantas 
peculiaridades em uma sociedade global, mas todos os atores envolvidos 
na produção e difusão de conhecimento científico para  contribuir no 
debate de temas tão sensíveis ao direito, como um todo, e ao direito 
processual especialmente. E, com toda a certeza, os autores da presente 
obra apresentam caminhos importantes para essa transformação.

Por fim, agradeço a oportunidade e peço a Deus para que este 
trabalho continue a produzir frutos e abra novos espaços para um mundo 
melhor e mais justo.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2020.

Nilton Cesar Flores

Árbitro em CBMA e ICC
Advogado em WFCD

Doutor pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Professor Associado II - Universidade Federal Fluminense - UFF

Professor Convidado da EMERJ e da FGV
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 RESUMO

O presente artigo objetiva realizar uma análise em uma perspectiva 
comparada dos requisitos de admissibilidade de dois mecanismos de 
solução coletiva de conflitos: o Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas (IRDR) no ordenamento brasileiro e o Group Litigation 
Order (GLO) no ordenamento inglês. Para isso, através da pesquisa 
bibliográfica, com um tratamento qualitativo às informações obtidas, 
destaca-se que, não obstante a inspiração do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas (IRDR) tenha sido o instituto alemão do Muster-
verfahren, a análise do instrumento inglês permite que sejam trazidas 
reflexões para o aperfeiçoamento do instrumento brasileiro, sobretudo 
em relação ao quantitativo de demandas para ser considerado o critério 
da multiplicidade de processos sobre uma mesma questão comum.

Palavras-chave: Solução coletiva de conflitos; Direito Comparado; Inci-
dente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR); Group Litigation 
Order (GLO).





37

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho, fruto das pesquisas de pós-doutoramento 
da autora, analisa, no contexto da solução coletiva de conflitos, os 
mecanismos do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) 
no direito brasileiro e o Group Litigation Order (GLO) no cenário inglês. 
Devido à amplitude de questões que os mecanismos proporcionam, ainda 
mais se considerada a perspectiva comparativa, o foco será, através da 
pesquisa bibliográfica, com uma abordagem qualitativa, apenas o requi-
sito para cada mecanismo ser suscitado.

Sendo assim, após o esclarecimento da metodologia adotada, 
inicia-se expondo a relevância e a abrangência da solução coletiva de 
conflitos, para, então, analisar os requisitos para a admissão do incidente 
de resolução de demandas repetitivas (IRDR) no cenário brasileiro, 
seguindo-se com a mesma análise para o Group Litigation Order (GLO).
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2. METODOLOGIA

Para cumprir o objetivo proposto, a presente pesquisa adotou 
a pesquisa bibliográfica, em livros e artigos especializados nacionais e 
estrangeiros, com um tratamento qualitativo oferecido ao tema.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. A SOLUÇÃO COLETIVA DE CONFLITOS

A solução coletiva de conflitos abrange (a) as ações coletivas, 
que se caracterizariam as demandas nas quais um legitimado extraor-
dinário poderia defender, em juízo, os interesses de toda uma coleti-
vidade, grupo ou pessoas, sem que todos os interessados tivessem que 
ingressar no Poder Judiciário; (b) os processos ou incidentes modelo, 
que seriam decididos a partir de casos individuais, mas com a aplicação 
da decisão sobre questões comuns a outros litigantes; (c) os meios de 
solução extrajudicial de conflitos coletivos.

O tema tem se revelado cada vez mais objeto de atenção no 
Direito Processual Contemporâneo, diante da insuficiência de um sis-
tema voltado única ou precipuamente para um processo estritamente 
individual, diante da expansão das relações de massa, fruto da concen-
tração urbana, da globalização, da produção e do consumo em escala 
de massa, da padronização de contratos, da elaboração desenfreada de 
normas pelo Estado, aliados às inovações tecnológicas e à rápida difusão 
da informação, com intenso fluxo de informações, mercadorias e pessoas, 
com a multiplicação de lesões decorrentes de circunstâncias de fato ou 
de relações jurídicas comuns (MENDES, 2014, p. 35), capazes de pro-
porcionar danos de massa, que afetam um grande número de indivíduos 
(NAGAREDA, 2007, P. VIII).

Atualmente, diversos países implementaram ou aprimoraram 
uma legislação coletiva, que acabaram por combinar ou não com os test 
claims ou processos-modelo e formas de solução extrajudicial coletiva 
de conflitos.
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I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Neste trabalho, o foco será o incidente de resolução de demandas 
repetitivas (IRDR) implementado pelo Código de Processo Civil e ao 
Group Litigation Order (GLO) do cenário inglês, instrumentos que se 
identificam, no cenário internacional, com a finalidade precípua trazer 
maior celeridade e eficiência à justiça civil (HODGES, 2008, p. 51).

3.2. OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO 
DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)

O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) tem 
previsão no Capítulo VIII do Título I (Da Ordem dos Processos e dos 
Processos de Competência Originária dos Tribunais) no Livro III (Dos 
Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões 
Judiciais), da Parte Especial, mas sofreu diversas alterações sobre os 
seus requisitos de admissibilidade ao longo do delineamento do Código 
de Processo Civil de 2015, em vigor desde 18 de março de 2016.

Pela previsão do anteprojeto do Código, conforme disposto no 
artigo 895, o incidente seria cabível quando houvesse controvérsia capaz 
de: i) gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica 
questão de direito; ii) causar grave insegurança jurídica, decorrente do 
risco de coexistência de decisões conflitantes.

O anteprojeto da Comissão de Juristas deu origem ao Projeto de 
Lei do Senado nº 166/2010, sendo que a figura do incidente lá delineada 
apenas sofreu mudanças significativas na versão do substitutivo apre-
sentada na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 8.046/2010 (PL 
nº 8.046/2010). A primeira versão do Senado manteve o teor da redação 
do anteprojeto, que passou a constar no artigo 930 da primeira versão 
do PLS 166/2010.

Na Câmara, houve alterações relevantes em relação à admissi-
bilidade, tanto no que concerne à alteração do teor do texto, como da 
realização de acréscimos.

A primeira consideração é que a controvérsia com potencial de 
gerar relevante multiplicação de processos foi substituída pela efetivação 
repetição de processos.
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DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

A versão do PLS 166/2010 tinha como redação o cabimento do 
incidente quando houvesse controvérsia com potencial de gerar rele-
vante multiplicação de processos, o que acabou sendo substituído por 
efetiva repetição de processos pela redação da Câmara.

Na versão da Câmara, o juiz foi, ainda, excluído do rol de legiti-
mados para suscitar o incidente e o incidente teve a previsão de somente 
poder ser suscitado quando houvesse processo pendente no Tribunal. O 
artigo 988 do PL 8.046/2010 passou a dispor sobre: i) risco de ofensa à 
isonomia e à segurança jurídica; ii) efetiva repetição de processos que 
contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

O artigo 988 do projeto de lei da Câmara, em seu parágrafo 
primeiro, trouxe a previsão de que o incidente deveria ser instaurado 
em um Tribunal de Justiça ou Regional Federal. No parágrafo segundo, 
passou a exigir, ainda, que o incidente somente poderia ser provocado 
quando houvesse processo pendente no Tribunal, afastando-se a possibi-
lidade de cabimento do incidente quando não houver processo pendente 
tramitando no tribunal.

O parágrafo oitavo do artigo 988 trouxe a previsão de um pressu-
posto negativo para a redação do incidente, que acabou não se mantendo 
na redação final, qual seja, que não tenha recurso afetado para definição 
de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

Já o parágrafo nono do mesmo dispositivo previu a isenção de 
custas para suscitar o incidente.

Caso não fossem preenchidos os pressupostos de admissibi-
lidade, não haveria óbice que, uma vez presente o pressuposto antes 
considerado inexistente, seja o incidente novamente suscitado.

Foi acrescida, ainda, importante previsão, no artigo 990, §5º, de 
que, admitido o incidente, durante a suspensão dos processos pendentes, 
haveria a suspensão da prescrição das pretensões nos casos em que se 
repete a questão de direito, sendo um grande estímulo para se evitar o 
ajuizamento de novas demandas durante a pendência do incidente.

Retornando o projeto de lei ao Senado, em relação à admissibi-
lidade do incidente, foi eliminada a previsão de que o incidente deveria 
ser instaurado perante um Tribunal de Justiça ou em um Tribunal 
Regional Federal, bem como a disposição de que o incidente somente 
poderia ser suscitado na pendência de qualquer causa de competência do 
tribunal. Foi, também, suprimida a previsão de suspensão da prescrição.
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I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Na versão sancionada, os pressupostos de admissibilidade do 
incidente ficaram concentrados no artigo 976 do Código de Processo 
Civil. Pela redação legal, a instauração do incidente, não sujeita a custas 
(art. 976, §5º), está condicionada ao preenchimento de dois requisitos 
positivos e um negativo. São requisitos positivos: i) efetiva repetição de 
processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unica-
mente de direito; ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O 
requisito negativo se refere à inexistência de recurso afetado para defi-
nição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva 
(art. 976, §4º).

Em relação à efetiva repetição de processos, exigência é, portanto, 
que já haja efetiva repetição de processos, e não mera potencialidade 
de que os processos se multipliquem (WAMBIER et al, 2016, p. 1.397). 
Não se cogita na lei brasileira de um número mínimo de processos re-
petitivos para se autorizar o uso do incidente, mas isto não significa que 
um número irrisório de casos permita a sua instauração. O importante 
é que haja um número suficiente a tornar conveniente a utilização do 
incidente. Essa repetição pode ocorrer, inclusive, na fase de execução 
(MARINONI, 2016, p. 52).

Porém, em virtude das alterações ocorridas durante o processo 
legislativo, duas molduras acabaram surgindo após a sanção do diploma: 
i) o incidente poderia ser provocado quando houvesse processos penden-
tes em primeira instância ou no tribunal; ii) o incidente somente pode ser 
suscitado se já houver processos em tramitação no segundo grau.

O primeiro posicionamento é embasado nas seguintes premissas 
(CAVALCANTI, 2016, p. 223-231): i) a competência dos tribunais seria 
fixada por normas constitucionais e a formação de incidente com origem 
em processo sem decisão de primeiro grau criaria hipótese de avocação 
de causa, deslocamento de competência ou criação de competência origi-
nária, sem respaldo constitucional; ii) a fixação de competência originária 
de tribunal para processamento e julgamento de qualquer ação, recurso 
ou incidente processual dependeria de previsão constitucional, não 
podendo ser realizada por lei ordinária; iii) o artigo 978, parágrafo único, 
do Código de Processo Civil exige que algum recurso, remessa necessária 
ou processo de competência originária do Tribunal tenha dado origem ao 
incidente; iv) admitida a instauração a partir do primeiro grau, haveria 
risco de ausência de amadurecimento e debate da questão.
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Já o segundo posicionamento (MENDES, 2017, p. 116-124) é 
embasado nos seguintes argumentos: i) a competência dos tribunais de 
segundo grau não é matéria constitucional; ii) o incidente de resolução 
de demandas repetitivas (IRDR) é um mecanismo novo, que não pode-
ria ser previsto pelas Constituições Estaduais e Federal à época de sua 
promulgação; iii) o artigo 978 , parágrafo único, do Código de Processo 
Civil seria formalmente e materialmente inconstitucional, tanto por ter 
violado o devido processo legislativo, por ter sido incluído na segunda 
versão do Senado e submetido direto à votação final e sanção (formal) 
e pelo tema ser competência privativa dos tribunais, conforme artigo 
96, inciso I, a da Constituição (material); iv) há um espaço mais amplo, 
profundo e democrático de discussão do que no caso individual; v) a 
literalidade do artigo 977, inciso I, que permite a instauração por pro-
vocação do juiz, a partir de um dos processos sob sua competência e a 
de que a instauração a partir do primeiro grau evitaria a multiplicação 
de demandas por tempo indevido.

Não obstante a existência da divergência e considerarmos o 
segundo posicionamento mais adequado, a Segunda Turma do Superior 
Tribunal de Justiça já decidiu que “O cabimento do IRDR, condiciona-se 
à pendência de julgamento, no tribunal, de uma causa recursal ou origi-
nária”. (STJ. AREsp 1470017 / SP. Rel. Min. Francisco Falcão. Segunda 
Turma. DJ: 15/10/2019)

Em relação a esse Tribunal ser um Tribunal Superior, posicio-
namento que surgiu a partir da supressão da previsão do Projeto de Lei 
nº 8.046/2010, de que o incidente deveria ser instaurado perante um 
Tribunal de Justiça ou de um Tribunal Regional Federal, a Corte Especial 
do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, já decidiu que “A instau-
ração de incidente de resolução de demandas repetitivas diretamente no 
Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos de competência 
recursal ordinária e de competência originária e desde que preenchidos os 
requisitos do art. 976 do CPC”. (STJ. AgInt na Pet 11838 / MS. Rel. para 
Acordão Min. João Otávio de Noronha. Corte Especial. DJ: 07/08/2019)

Porém, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em decisão 
monocrática proferida em 10 de outubro de 2019, na Petição nº 8.245/
AM, o Ministro Dias Toffoli concluiu que “essa Suprema Corte não detém 
competência originária para processar e julgar Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas”.
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A questão repetitiva deve ser de direito, não importando se de 
direito material ou processual, não trazendo o ordenamento a previsão 
de questões fáticas, que também podem guardar identidade (MENDES, 
2017, p. 111). A previsão é criticável, já que, ontologicamente, não é 
possível se distinguir questões de fato e de direito (WAMBIER, 2012, p. 
235-236), mas essa acabou por ser a opção do legislador.

O risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica deve ser 
concreto, e não meramente abstrato. É necessária a divergência atual no 
âmbito do Poder Judiciário, capaz de comprometer a segurança jurídica 
e a isonomia.

Por fim, o requisito negativo se refere à falta de interesse se a 
questão já estiver afetada a recurso repetitivo, pois, nesse caso, a questão 
será decidida por Tribunal Superior com efeito vinculativo nacional. A 
norma visa evitar a instauração desnecessária do incidente e decorre 
tanto da superioridade hierárquica das decisões dos tribunais de unifor-
mização, como do reconhecimento de que o incidente faz parte de um 
microssistema processual de resolução de causas repetitivas (art. 928 
do CPC), devendo ser mantida a coerência desse sistema, primando-se 
também pela economia processual (FREIRE et al, 2014, p. 287).

A inadmissão do incidente, nos termos do artigo 976, §3º não 
impede que, uma vez preenchidos os requisitos, o incidente seja nova-
mente suscitado.

Em relação ao recurso contra a inadmissão do incidente, a Ter-
ceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em consonância 
com as manifestações doutrinárias (por exemplo, destaca-se MENDES, 
2017, p. 209-210) já decidiu, por maioria, que:

O acórdão que inadmite a instauração do IRDR não preenche 
o pressuposto constitucional da causa decidida apto a viabilizar 
o conhecimento de quaisquer recursos excepcionais, uma vez 
que ausente, na hipótese, o caráter de definitividade no exame da 
questão litigiosa, especialmente quando o próprio legislador pre-
viu expressamente a inexistência de preclusão e a possibilidade 
de o requerimento de instauração do IRDR ser novamente rea-
lizado quando satisfeitos os pressupostos inexistentes ao tempo 
do primeiro pedido.
(STJ. REsp 1631846 / DF. Rel. para Acórdão Min. Nancy Andri-
ghi. Terceira Turma. DJ: 05/11/2019)
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Feitas tais considerações, passa-se a analisar, então, o instru-
mento inglês.

3.4. OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO GROUP LITIGATION ORDER 
(GLO)

A Regra 19:10 das Civil Procedure Rules tratam do Group Liti-
gation Order (GLO) como uma ordem conferida nos termos da Regra 
19:11, em que se estabelece um gerenciamento coletivo de demandas 
que versem sobre questões comuns ou relacionadas, de fato ou de direito. 
Não há a previsão legal de um número mínimo de demandas (HOD-
GES, 2001, p. 30), com a intenção de que se fizesse o controle tão logo as 
demandas começassem a se multiplicar.

Em relação ao primeiro requisito (HILL, 2018, p. 121-123), o 
procedimento foi admitido, por exemplo, no caso British Steel Coke 
Oven Workers Group, em que trabalhadores de 26 (vinte e seis) usinas 
diferentes processaram a empresa em virtude de danos à saúde causados 
por exposição a ruído acima do tolerado. A ré alegou que cada um estaria 
no local e seria um caso distinto, mas admitiu-se o procedimento admi-
tindo que haveria uma questão comum à de ruídos acima do normal.

Também no caso Arif v. Berkley Burke, também foi admitido 
o GLO como procedimento adequado para demandas em virtude de 
perdas individuais em planos de pensão, mesmo o valor das perdas 
oscilando individualmente.

Já em relação ao quantitativo de processos, ele não precisa ser 
atual, podendo ser consideradas demandas que ainda venham a ser 
ajuizadas (HILL, 2018, p. 124), considerando o número de demandas 
em potencial, como, inclusive, consagrado no caso Hobson, em que o 
procedimento foi admitido no ano de 2006 com base em 65 a 156 de-
mandas que eram estimadas como potenciais de ainda serem ajuizadas 
e no caso Lloyds/HBOS Litigation, em que não obstante houvesse apenas 
9 demandas, ainda havia mais 7.500 casos que poderiam desaguar no 
Poder Judiciário.

A ordem para o processamento e o gerenciamento das ações 
individuais pode ser requerida pela parte ou concedida de ofício pelo 
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Tribunal (Regra 19B, n.4). Antes de requerê-la, o advogado deve ve-
rificar no serviço de ações coletivas do Law and Society`s Multi Party 
Action Information Service se há outros processos repetitivos. O reque-
rimento deve vir acompanhando das seguintes informações: i) um resu-
mo do litígio; ii) o número e a natureza das demandas já ajuizadas; iii) 
o número de interessados envolvidos; iv) questões de fato ou de direito 
envolvidas no litígio; v) existência de questões que distingam litigantes 
menores e maiores.

O requerimento na High Court de Londres é dirigido ao Senior 
Master da Queen’s Bench Division ou ao Chief Chancery Master da Chan-
cery Division. Fora de Londres, o requerimento deve ser feito ao Presiding 
Judge ou ao Chancery Supervising Judge do District Registry. Nas County 
Courts o requerimento deve ser apresentado ao Designated Civil Judge 
(HILL, 2018, p. 138-140).

Se houver mais de um interessado na ordem, seus advogados 
podem formar um grupo de advogados, que elegerá um advogado 
principal para atuar na fase de admissibilidade e de julgamento do 
procedimento coletivo.

O Tribunal poderá designar uma audiência para manifestação 
dos interessados na instauração do Group Litigation Order, para esclarecer 
qual a questão comum ou relacionada e se o mecanismo seria o mais 
adequado. Quando o Tribunal i) identificar a real ou a potencial multi-
plicidade de demandas e ii) verificar que o procedimento seria a forma 
mais adequada de solucionar o caso, inclusive em relação à proporcio-
nalidade dos custos, deve conceder, por requerimento da parte ou de 
ofício uma ordem de litígio em grupo, determinando o processamento e 
o gerenciamento das ações individuais. Não há a previsão de um número 
mínimo de demandas, mas a orientação quantitativa do Relatório de 
Lord Woolf passou a ser considerada uma orientação.

Porém, o procedimento ainda precisara ser ratificado, devendo 
ser encaminhado ao Lord Chief Justice, que ratificará ou não a decisão 
do Tribunal. Quando o processo for encaminhado à Chancery Division, 
será ratificado pelo Vice-Chancellor e, no caso da County Court, ao Head 
of Civil Justice.

O procedimento é, portanto, bifásico: uma vez presentes os 
requisitos legais, concessão do requerimento e, depois, sua ratificação.
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Ao contrário do incidente de resolução de demandas repetitivas 
no Brasil, o procedimento possui custos, sendo esse considerado o seu 
fundamental problema (ANDREWS, 2011, p. 258). Prevalece a regra da 
sucumbência, embora haja algumas previsões específicas, inclusive com 
a possibilidade de obter um financiamento do próprio governo para os 
custos, mas relatam Christopher Hodges e Stefaan Voet que, na prática, 
os envolvidos acabam fazendo um acordo sobre os custos (HODGES, 
2018, p. 51).
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4. CONCLUSÕES

O presente trabalho buscou tratar do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas (IRDR), no cenário brasileiro, e do Group Litiga-
tion Order (GLO) enquanto mecanismos de solução de conflitos.

Não obstante tenha sido consignado na exposição de motivos 
do anteprojeto do Código de Processo Civil que a inspiração do insti-
tuto brasileiro seria o instrumento alemão do Musterverfahren, mos-
tra-se importante a comparação do instituto pátrio com o mecanismo 
britânico, até para a compreensão e possível aprimoramento da solução 
coletiva de conflitos.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pres-
supõe a efetiva repetição de processos, mesmo que sem um número defini-
do. No Group Litigation Order (GLO) também não há um número definido 
de demandas, embora se recomende como parâmetro pelo menos 10 (dez), 
tal como o Relatório de Lord Woolf. Porém, no mecanismo britânico, essas 
demandas não precisam existir no momento em que é suscitado, bastando 
que se identifique o potencial de virem a ser ajuizadas.

Ademais, o direito brasileiro prevê como exigência que a con-
trovérsia para a instauração do procedimento seja unicamente de direito, 
material ou processual, enquanto no mecanismo britânico a questão pode 
ser fática ou de direito, o que se revela ontologicamente mais adequado.

Destaca-se, assim, que a admissibilidade do Incidente de Re-
solução de Demandas Repetitivas (IRDR) será realizada em uma única 
fase, enquanto o Group Litigation Order (GLO) é um procedimento em 
que a admissibilidade é bifásica.

Porém, enquanto o Incidente de Resolução de Demandas Re-
petitivas (IRDR) não possui custas, no Group Litigation Order (GLO) o 
valor dos custos se revela um problema para os litigantes, merecendo, 
essa previsão, ser objeto de reflexão no mecanismo estrangeiro.





53

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDREWS, Neil. Multi-Party Proceedings in England: Representative and 
Group Actions. Duke Journal of Comparative & International Law. Carolina do 
Norte: Duke Law School, 2001, v. 11, n. 2, p. 249-268.

CAVALCANTI, Marcos de Araújo. Incidente de Resolução de Demandas Re-
petitivas (IRDR). São Paulo: RT, 2016.

DWYER, Déirdre. The Civil Procedure Rules Ten Years On. Oxford: Oxford 
University Press, 2012.

FREIRE, Alexandre et al (Orgs.). Novas tendências do processo civil. Vol. III. 
Salvador: Juspodivm, 2014.

HILL, Damien Byrne et al. Class Actions in England and Wales. Londres: Sweet 
& Maxwell, 2018.

HODGES, Christopher. Multi-Party Actions. Oxford: Oxford University Press, 
2001.

______. The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Sys-
tems. Oregon: Hart Publishing, 2008

______; VOET, Stefaan. Delivering Collective Redress. Oxford: Hart, 2018.

MARINONI, Luiz Guilherme. Incidente de resolução de demandas repetitivas. 
Decisão de questão idêntica x precedente. São Paulo: RT, 2016.



54

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas e meios de resolução 
coletiva de conflitos no direito comparado e nacional. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 
2014.

______. Incidente de resolução de demandas repetitivas: sistematização, análise e 
interpretação do novo instituto processual. Rio de Janeiro: Gen/Forense, 2017.

NAGAREDA, Richard. Mass torts in a world of settlement. Chicago: Oxford 
University, 2007.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Questões de fato e questões de direito. 
Revista da Academia Paulista de Direito, v. 2, n.3, jan./jun. 2012.

______; et al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: Artigo por 
Artigo. São Paulo: RT, 2.ed., 2016.



OS DESAFIOS DO PROCESSO 
ELETRÔNICO

MURIAS, Mariana Devezas
Professora Adjunta da Universidade de Bra-
sília. Doutora em ciências jurídicas e sociais 
(UFF) com período sanduíche na Université 
Lyon 2 Lumière.
E-mail: mari.devezas@gmail.com





57

 RESUMO

O presente trabalho visa traçar um breve panorama a respeito dos de-
safios trazidos pelo processo eletrônico. Certo que se trata do advento 
de importante instrumento de celeridade e dinamização dos processos 
judiciais, também não restam dúvidas de que a forma de se pensar a 
realização da jurisdição de forma totalmente eletrônica deve ser compa-
tível com os meandros do mundo virtual. Não se trata, contudo, de uma 
nova ciência, distante de todo o conhecimento teórico já consolidado na 
seara processual, mas sim de compreender o processo eletrônico como 
instrumento necessário aos ditames da sociedade atual para consolidar 
na prática o ideal de acesso à justiça e celeridade almejados nas últimas 
três décadas de sucessivas reformas legislativas. A proposta é a síntese 
das principais questões a serem pensadas no âmbito do processo eletrô-
nico, que serão fio condutor de pesquisa iniciada neste sentido.

Palavras-chave: Princípios processuais; Administração Pública; processo 
eletrônico; servidor público federal.
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1. INTRODUÇÃO

Seja na concepção de sociedade de informação ou na de socie-
dade de comunicação, o fato é que não se pode olvidar que o advento e a 
popularização de acesso à internet vieram para se consolidar como uma 
realidade social, nos mais variados recantos do planeta.

O direito é dinâmico e está em uma corrida incessante para 
acompanhar o ritmo da sociedade, regulando e sistematizando em 
normas jurídicas de convivência para harmonização dos valores que 
lhes são mais caros.

Uma vez que nas últimas três décadas tem havido um desloca-
mento constante das atividades cotidianas para sua realização no mundo 
virtual, o processo judicial não poderia deixar de sofrer o impacto dessa 
nova concepção de realidade.

Neste mesmo tempo é possível observar que várias foram as 
reformas processuais efetuadas no ordenamento jurídico pátrio e que, 
direta ou indiretamente, o escopo de simplificação e otimização sempre 
estiveram atrelados à busca por acesso e rapidez na condução do processo. 
Ou seja, a ressignificação que se tem dado ao rito processual sempre se 
funda em um ideal maior de alcançar celeridade e razoável duração do 
processo, em tempo compatível com o que em geral se desenvolvem as 
atividades hodiernas no meio social e, ainda, ampliar de forma definitiva 
o acesso à justiça (ainda que a interpretação dominante neste sentido 
acabe por confundir acesso à justiça com o acesso ao Judiciário).

Diante deste contexto, a partir do advento da Lei n. 11.406/2006 
pôde-se realmente falar em processo eletrônico como uma realidade 
tangível para o direito brasileiro. Iniciou-se, então, um período de busca 
pela consolidação de sistemas, instrumentos tecnológicos e regras que 
possibilitassem a efetiva realização e consolidação de uma jurisdição 
totalmente eletrônica.
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Passados quatorze anos do advento da lei e já sob o jugo de um 
novo código de processo civil, que acaba de completar cinco anos, é 
possível que se analisem as novas indagações impostas pelo processo 
eletrônico e como a prática processual tem lidado com tais questões. 
Em síntese, como a teoria processual vem incorporando a dinâmica do 
processo eletrônico no desenvolvimento científico da matéria.

O presente texto é a consolidação de resultado parcial de pes-
quisa em curso, apresenta-se apenas um breve panorama referente aos 
principais desafios surgidos com o processo eletrônico, levantados em 
âmbito de Grupo de Pesquisa1.

1 Grupo de Estudos em Políticas Públicas, Instituições e Controles (GEPPIC). Linha 
observatório de políticas públicas. Resultado parcial de pesquisa realizada no ano 
de 2018 a 2019.
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A informatização judicial no Brasil é hoje uma realidade. Seja 
em âmbito das justiças comum ou especial, com maior ou menor inten-
sidade, é fato que dificilmente algum serviço jurisdicional é prestado 
sem o auxílio de insumos mínimos de informática. Inicialmente, cumpre 
ressaltar que não se trata mais dos primórdios da informatização, em 
que os tribunais usavam apenas os computadores como verdadeiras 
máquinas de escrever aprimoradas. Ultrapassados já foram os entraves 
de se pensar nos incipientes sistemas de acompanhamento processual 
do início dos anos 2000 e a resistência, que por vezes vinha do próprio 
tribunal, em transpor para os sistemas informatizados as informações 
completas do andamento processual, por exemplo.

Muita resistência vencida e após duas décadas de experimen-
tação de modelos de equipamentos e sistemas, é possível hoje falar não 
apenas em informatização como a se pretender que a formação dos autos 
jurisdicionais seja toda feita de forma eletrônica.

Importa, contudo, inicialmente fixar algumas premissas bási-
cas do processo eletrônico, a fim de que se possa avançar no estudo de 
seus desafios.

Conforme bem lembra o Professor José Carlos de Araújo Almeida 
Filho (2015, p. 88)

A doutrina ainda não se pacificou no que diz respeito a uma 
denominação do direito material na esfera eletrônica. Termino-
logias como direito cibernético, direito virtual, direito da infor-
mática etc., vêm sendo utilizadas com frequência, mas admi-
timos tratarem-se de denominações não usuais para um novo 
ramo do direito que já se estabilizou enquanto ciência jurídica.
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Na sequência, também importa diferenciar direito eletrônico 
de informática jurídica. No dizer do mesmo autor, enquanto o primeiro 
“se preocupa com o estudo das questões tecnológicas que interferem no 
mundo jurídico, a informática jurídica irá se preocupar com as ferramentas 
a serem adaptadas ao Direito”. Optou-se por fazer referência à matéria 
como processo eletrônico em razão de tal expressar melhor esclarecer o 
objeto, no sentido de se falar em formação eletrônica de um procedimento 
jurisdicional e as especificidades que a compõem, por conseguinte.

Mesmo que a parte conceitual se aproxime mais do conceito de 
procedimento do que de processo, a ideia é a de não causar confusão, 
induzindo eventuais leitores a pensar na criação de um procedimento 
especial, o que não seria o caso. Ao escolher utilizar o vocábulo processo 
pretende-se marcar a forma de produção dos atos e de realização das 
comunicações no âmbito processual, independente do ramo processual.

Talvez para alguns seja cedo para falar em uma ciência pro-
cessual independente para o eletrônico, mas avança-se a passos largos 
neste sentido.

Ainda na terminologia, é salutar esclarecer que o que se chama 
processo eletrônico na realidade quer significar um procedimento ele-
tronicamente realizado. Pellegrini, Dinamarco e Cintra (1993, p. 275-
276) trazem importante distinção entre processo e procedimento que 
precisa ser lembrada:

Terminologicamente é muito comum a confusão entre proces-
so, procedimento e autos. Mas, como se disse, procedimento é 
mero aspecto formal do processo, não se confundindo concei-
tualmente com este; autos, por sua vez, são a materialidade dos 
documentos em que se corporificam os atos do procedimento. 
Assim, não se deve falar, por exemplo, em fases do processo, mas 
do procedimento; nem em “consultar o processo”, mas os autos. 
Na legislação brasileira, o vigente Código de Processo Civil é o 
único diploma que se esmerou na precisão da linguagem.

Mesmo sem consenso e sabendo-se utilizar o vocábulo não tão 
adequado, enquanto a ciência se forma é possível que novos argumen-
tos sejam trazidos para consolidar uma nomenclatura mais adequada 
ao desenvolvimento processual em meio de com requisitos totalmente 
eletrônicos. Corrobora-se, portanto, com o entendimento de Almeida 
Filho (2015, p. 179):
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Temos a nítida noção de que o Brasil adota, ainda que sob a ter-
minologia equivocada, o procedimento eletrônico, como sendo 
processo eletrônico, ou, pior ainda, processo virtual. Poderemos 
caminhar para um processo eletrônico, mas será preciso muitos 
anos até alcançarmos este objetivo.

O mais importante é deixar claro que a formação eletrônica de 
um ato e a comunicação eletrônica são realizadas de forma totalmente 
diferente, implicando na utilização do sistema de certificação digital, de 
chaves públicas e meios totalmente eletrônicos, de forma a identificar 
o autor do documento e da realização do ato através de meios eletroni-
camente possíveis, relevantes e seguros, escolhidos pelos tribunais, que 
em nada se comparam à digitalização de atos processuais.

A digitalização é a mera transposição de um documento que 
foi fisicamente produzido para um ambiente virtual. A assinatura con-
tida no documento, à caneta, é apenas transformada em imagem no 
documento que será virtualmente armazenado. No processo eletrônico 
a assinatura é produzida também eletronicamente, que é a marca crucial 
para se saber da autenticidade e segurança da informação contida em 
uma assinatura digital.

Superadas as questões terminológicas que formam a base da 
problemática apontada, passa-se então a destacar os grandes desafios 
da matéria.

Uma vez firmada a premissa de que o processo eletrônico tem 
regras próprias de formação e que o sistema de chaves públicas propicia 
a consolidação de um ambiente seguro para o desenvolvimento do rito 
processual, é possível ultrapassar as questões teóricas iniciais dessa nova 
ordem de pensamento para que sejam apresentados os principais desafios 
do processo eletrônico.

2.1. MARCOS NORMATIVOS DO PROCESSO ELETRÔNICO

A evolução das normas afetas a propiciar a realização do pro-
cesso eletrônico foram paulatinamente sendo implementadas. Em 1991 
houve o primeiro vislumbre de se utilizar um meio eletrônico para a 
prática processual com a lei do inquilinato.
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A Lei n. 8.245/1991 estabeleceu a possibilidade da prática de 
ato processual de citação via fac-símile. Tal modalidade de citação seria 
possível desde que prevista contratualmente.

A Lei n. 9.800/1999 permitiu às partes a utilização de sistema de 
transmissão de dados e imagens tipo fac-símile ou outro similar, para a 
prática de atos processuais que dependam de petição escrita.

Em 2001, com a edição da Lei nº 10.259/2001 (Juizados Espe-
ciais Federais) passa-se a admitir a prática de atos processuais por meio 
eletrônico, mas veta-se o parágrafo único a ser inserido no art. 154 do 
CPC/1973, em razão da Medida Provisória nº 2.200/2001.

No mesmo ano o Banco Central do Brasil desenvolveu um 
programa com o escopo de uniformizar e imprimir segurança jurídica 
para as execuções judiciais (BACEN-JUD), ao tempo que trazia celeri-
dade para esta etapa processual.

Ainda em 2001, a Medida Provisória n. 2.200-2/2001 estabeleceu 
a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), viabilizando 
emissão de certificados digitais, que assegura a autenticidade e integri-
dade dos documentos eletrônicos. É o que faz com que os atos sejam 
efetivamente eletrônicos, assim considerados por haver possibilidade de 
verificação de quem o produziu e assinou.

Por iniciativa conjunta dos três poderes que culminou na EC 
nº 45/2004, consubstanciando verdadeiro pacto republicando, houve 
alterações no texto constitucional a fim de minimizar a morosidade dos 
processos judiciais e a baixa eficácia de suas decisões. Busca precipu-
amente a celeridade, o que além de mudanças legislativas, implicaria 
em uma gradativa mudança de postura dos operadores do Direito, bem 
como inclusão de novas técnicas e tecnologias na dinâmica da resolução 
de conflitos.

O art. 154 do CPC de 1973, que tratava da instrumentalidade das 
formas, teve dois parágrafos a ele incluídos para inserir a possibilidade da 
prática de atos por meios eletrônicos.

A Lei n. 11.280, de 2006 incluiu parágrafo no referido artigo 
versando sobre a possibilidade de os tribunais, no âmbito da respec-
tiva jurisdição, poderem disciplinar a prática e a comunicação oficial 
dos atos processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de 
autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da 
Infra- Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Já a Lei n. 11.419, de 2006 incluiu um segundo parágrafo as-
severando que “todos os atos e termos do processo podem ser produ-
zidos, transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na 
forma da lei”.

Essa última lei (Lei n. 11.419/2006) foi, na verdade, um impor-
tante paradigma jurídico para a consolidação de pontos importantes de 
desenvolvimento da teoria do processo eletrônico. A lei regula a informa-
tização do processo judicial e foi a partir de então que de fato se iniciaram 
as tentativas de se construir um processo genuinamente eletrônico.

Posteriormente, a Resolução n. 185/2013 do CNJ. institui o Siste-
ma Processo Judicial Eletrônico – Pje como sistema de processamento de 
informações e prática de atos processuais, estabelecendo os parâmetros 
para sua implementação e funcionamento. O artigo 3º desta resolução 
traz uma série de conceitos de suma importância para o estudo e com-
preensão do objeto do processo eletrônico, tais como: o que é assinatura 
digital; diferença de autos digitais e digitalização; o significado de meio 
eletrônico, documento digital, transmissão eletrônica, bem como o que 
seriam usuários internos e externos.

A Lei n. 12.682, de 9 de julho de 2012 dispôs sobre a digitali-
zação, o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente e a 
reprodução de documentos públicos e privados.

A Lei n. 12.965, de 23 de abril de 2014, que restou conhecida 
como Marco Civil da Internet, estabelece em seu art. 1º os princípios, 
as garantias, os direitos e os deveres para o uso da internet e determina 
as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios em relação ao uso da internet no Brasil.

Por fim, o Código de Processo Civil em vigor, Lei n.13.105, de 16 
de março de 2015 prevê, nos arts. 193 a 199 (Da prática eletrônica de atos 
processuais) dispositivos de realização do processo eletronicamente. Tra-
ta-se de determinações afetas à realização de atos no processo eletrônico.

2.2. UNIFORMIZAÇÃO DE LINGUAGEM

Sabino Cassesse (2010) assevera que houve uma quebra de para-
digmas nos Estados Nacionais com a popularização da internet. Tem-se 
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na atualidade uma nova forma de se pensar o Estado, onde a quebra de 
barreiras geofísicas e realização de transações comerciais e encontros 
sociais, sem levar em conta as barreiras nacionais, traz a necessidade 
de se repensar tanto as regras de direito, quanto as questões afetas ao 
processo no que concerne à territorialidade.

Ainda que o idioma seja uma barreira a se levar em conta, não 
é um entrave definitivo, pois mesmo a linguagem presente nos com-
putadores traz a língua inglesa como um denominador comum para a 
comunicação virtual pela rede mundial de computadores.

O mundo eletrônico minimiza o papel dos Estados Nacionais 
na formação de políticas públicas internas, pois traz a necessidade de 
se imprimir aproximações e criação de padrões de linguagem comum a 
serem compreendidos nas mais variadas localidades.

Hoje a padronização da linguagem de informática não está nas 
mãos dos Estados e seus grupos globalmente organizados. Muito embora 
o padrão ISO esteja presente em alguma medida neste contexto, os 
órgãos de uniformização de linguagem a ser utilizada pela informática 
são privados e sem fins lucrativos.

Tendo uma instituição que foge à dinâmica tradicional de 
condução pela reunião de representantes dos Estados Nacionais e con-
solidação de regras via formação de tratados e convenções internacio-
nais propriamente ditas, há uma informalidade presente em entida-
des privadas transnacionais sem fins lucrativos que visam promover a 
unificação de termos e propiciar a realização efetiva da comunicação. 
O que faz concluir a premissa de que, inicialmente, o mundo virtual 
não é compatível com o peso da máquina estatal. Prova disso é que o 
Estado não consegue acompanhar a produção do direito posto com a 
mesma velocidade que a informática evolui em sistemas e se incorpora 
aos serviços jurídicos.

2.3. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTUITIVOS E QUE ATENDAM AO 
RITO PROCESSUAL.

Tanto melhor será o sistema de hospedagem do processo eletrô-
nico quanto mais fácil e intuitivos forem seus mecanismos de utilização. 
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Deve-se compatibilizar a simplificação dos sistemas com a prolixidade 
jurídica, ou seja, a simplificação dos mecanismos de realização do pro-
cesso tende a impactar na simplificação do próprio mundo jurídico.

Importa destacar, também, que ao se utilizar um sistema para 
a condução do rito processual, este deve ser desenvolvido de forma a 
atender à teoria já consolidada na ciência jurídica processual. Não pode 
o processo curvar-se às limitações de informática. Ainda que no rito 
processual o nome da ação não seja de suma importância, quando se 
passa para o processo eletrônico e a consolidação de informações no 
ambiente virtual, é importante que haja compatibilidade entre as ações 
que se busca ajuizar (previstas no ordenamento) com as categorias dis-
poníveis no sistema, o que nem sempre ocorre na atual fase em que se 
encontram os sistemas processuais.

Há aberrações jurídicas que ocorrem em alguns tribunais, 
pois não tendo exatamente a ação pretendida, o advogado é obrigado 
a escolher dentre as opções disponíveis aquela que mais se aproximaria 
do objeto de sua ação. Ou há disponibilidade de campo para livre pre-
enchimento ou os sistemas devem ser fiéis ao ordenamento pátrio, de 
forma a contemplar toda sorte de objetos possíveis de ação judicial.

2.4. EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO E SIMETRIA ENTRE OS TRIBUNAIS

O exercício da jurisdição é uno. Os tribunais que possuem 
estrutura administrativa autônoma e caráter de justiça especial ou de 
justiça comum assim são divididos com o fito de otimizar a prestação do 
serviço jurisdicional. Sendo ainda uma forma de exercício de poder e da 
própria soberania, a jurisdição é de suma importância para a dinâmica 
social e sua pretensa pacificação.

A recondução da jurisdição ao conceito político de poder estatal, 
entendido como capacidade de decidir imperativamente e impor 
decisões, é fator importantíssimo para o entendimento da natu-
reza pública do processo e do direito processual, bem como para 
sua colocação entre as demais funções estatais e distinção de 
cada uma delas. (DINAMARCO, 2002, p. 137)
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O Estado moderno tem visto seu papel mitigado em questões 
que ultrapassam suas fronteiras e, por conseguinte, minimizam sua 
zona de influência para assegurar determinadas decisões. O mundo 
virtual é um dos mais importantes casos de mudança de paradigma que 
ocasionam a atual “crise do Estado”, conforme assevera Cassesse (2010). 
Para Almeida Filho (2015, p. 111) “será este mesmo Estado moderno 
que sofrerá com a desterritorialização e o avassalador [...] crescimento 
de problemas e lides surgidas em virtude da sociedade da informação 
tecnológica”. Para o mesmo autor:

As ideias convergem para uma nova estrutura, inclusive de in-
teligência, não sendo mais possível dissociar a tecnologia dos 
processos políticos. No Brasil, ainda estamos muito afastados 
desta ideia de convivência entre tecnologia e poder político. O 
processo legislativo, lento sobremaneira, provoca uma situação 
inusitada: a tecnologia avança mais rapidamente que a própria 
construção do direito posto, mas é hora de mudarmos este cená-
rio, porque as questões envolvendo sociedade e Estado estão sen-
do modificadas. Em termos jurisdicionais a questão se complica. 
(ALMEIDA FILHO, 2015, p. 47)

O CNJ já consolidou a ideia de que é importante que haja si-
metria entre os sistemas de informática e programas utilizados pelos 
tribunais. A numeração única de processo já foi um avanço significativo 
na busca pela harmonização da linguagem entre os tribunais, entretanto 
foi apenas um início.

Se é bem verdade, como vimos até o presente momento, que as 
questões eletrônicas se inferem em todos os ramos do Direito, 
também é certo que há casos específicos, próprios desta nova 
sociedade que se delineia, com contornos muito próprios, que 
reclamam a aplicação de uma nova ideia de jurisdição. Especial-
mente quando tratamos da eficácia das decisões, repensar a ideia 
de jurisdição é importante. (ALMEIDA FILHO, 2015, p. 111)

A busca por simetria entre os tribunais há que aproximar cada 
um deles quando do exercício da jurisdição que, por definição, é uma. 
Significa dizer que quanto mais se avançar na necessária simetria entre 
os tribunais, maior o impacto no exercício da jurisdição, o que ainda 
não se pode dizer serão positivos ou negativos.
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É importante que, em que pese as garantias de autonomia e 
independência que detém os tribunais, haja a consolidação de um sistema 
único de justiça para que o advogado não se perca em regras, autoriza-
ções, chaves diversas, enfim, que não vença novamente a burocracia e 
o peso do Estado em detrimento do ideal de simplificação que se busca 
com a transposição do processo para o mundo virtual.

2.5. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS NO CONTEXTO DO MUNDO 
VIRTUAL

Ponderação e equilíbrio certamente são as palavras de ordem 
para a aplicação dos princípios processuais. No entanto, a dinâmica do 
processo eletrônico deve se adaptar à sua realidade fática. Por exemplo, 
os prazos para falar nos autos devem ser comuns às partes, já que não 
há necessidade como havia outrora com os processos físicos de se fazer 
carga e devolver os autos para que outra parte o conheça e se manifeste.

Assim, é importante analisar em que medida os princípios pro-
cessuais cunhados no contexto jurídico dos processos físicos podem ser 
integralmente aproveitados ao processo eletrônico ou se precisarão de 
alguma adaptação.

Para Almeida Filho (2015, p. 118) os princípios processuais 
“diante do processamento eletrônico, deverão ser mitigados, ou, ao 
menos, até que haja garantia suficiente, devem ser relativizados”.

Para o autor, “diversos são os princípios que podem sofrer mo-
dificações com a ideia de um processo totalmente eletrônico, como o da 
publicidade e da instrumentalidade das formas”. (ALMEIDA FILHO, 
2015, p. 118)

O processamento no processo eletrônico não tem justificativa 
para a demora, já que os serventuários podem receber comandos para 
a prática dos atos. Se as partes se manifestaram, por que aguardar o fim 
do prazo para que haja o processamento? Desvirtua a teoria processual? 
Se no primeiro dia do prazo a parte pratica um ato, ainda seria neces-
sário aguardar a contagem integral dos dias úteis faltantes para o fim 
do prazo, a fim de que se dê o processamento e continuidade do feito? 
É preciso que se pense a respeito, pois com a contagem dos prazos em 
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dias úteis houve um significativo aumento do lapso temporal do pro-
cesso, contrário à celeridade que as tantas reformas tentaram imprimir 
ao andamento processual.

Importante destacar alguns pontos a respeito de princípios que 
precisam ser revistos à luz de uma teoria geral do processo eletrônico.

O princípio da igualdade, que tem por finalidade o equilíbrio 
da relação jurídica, visando precipuamente a paridade de armas entre as 
partes, deve ser interpretado no alcance do acesso das partes aos meios 
tecnológicos e insumos de informática em geral. Deve-se evitar medidas 
que promovam a exclusão digital, ou seja, a utilização de meios exclu-
sivamente eletrônicos para a tramitação dos processos poderá ser um 
empecilho para o acesso à Justiça para aqueles que não possuírem qual-
quer insumo ou minimamente instrumentos adequados para lidar com 
os autos da mesma forma que a parte contrária.

Neste sentido, os tribunais devem tomar medidas eficazes para 
propiciar o acesso físico de insumos de informática e também de acesso 
ao conhecimento de como lidar dom os sistemas digitais. Atualmente 
ainda ocorre, por exemplo, a desigualdade de horário para a prática de 
ato para aqueles que, não possuindo meios de praticar eletronicamente 
o ato, buscam refúgio nas instalações físicas dos tribunais, o que fere a 
igualdade, uma vez que a parte contrária, possuindo acesso total aos sis-
temas, poderia praticar o ato até mais tarde, tendo lapso temporal maior 
para se dedicar ao conhecimento e à elaboração de peças processuais.

O princípio do devido processo legal em si não é afetado no mun-
do virtual, em princípio. No entanto, apesar de os meios eletrônicos de 
realização de atos processuais não criarem novos procedimentos, cons-
tituindo apenas uma nova forma da realização do ato, novos requisitos 
de validade e de legitimidade passam a ter especial importância na via 
eletrônica, como a proteção de dados (criptografia) e investimento em 
segurança virtual e o respeito Norma ISO/ABNT 27001/2006, que visa 
garantir a segurança jurídica e a integridade das transmissões eletrônicas.

O princípio da publicidade talvez seja o mais problemático a 
se considerar o mundo eletrônico. Há que ter seu alcance relativizado e 
ressignificado seu conteúdo diante do novo contexto.

A sociedade da informação tecnológica trouxe a lume um maior 
acesso ao conhecimento. Ocorre que, paralelamente a este acesso, 
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trouxe também uma gama de desinformação. Excesso de infor-
mação, paradoxalmente, gera desinformação. (ALMEIDA FI-
LHO, 2015, p. 54)

No particular da publicidade, a informática é capaz de limitar 
o acesso ao documento através de solicitação de chaves e códigos espe-
cíficos para sua visualização, mas uma vez que uma pessoa autorizada 
consiga acessar o documento, não há mecanismo de informática capaz 
de impedir que esta pessoa ou qualquer outra que a circunde com inten-
ções espúrias possa tirar uma foto da tela contendo informações pessoais 
das partes. Obviamente o mau uso e indevida divulgação de tais imagens 
podem ser objeto de futura responsabilidade em ação judicial própria, 
cabendo perdas e danos, mas ainda não se sabe como prevenir que tais 
condutas possam se dar no mundo virtual.

A grande questão é que se torna inviável recolher uma imagem, 
um documento ou uma informação depois de difundida por meios 
eletrônicos. Não se sabe o alcance que pode ter a disseminação de tais 
informações e dados, podendo condenar perpetuamente um inocente, 
por exemplo, através de transmissão de informações falsas a seu respeito. 
Ainda que verdadeiras, a dignidade da pessoa humana impõe o direito 
à intimidade e ao esquecimento.

A CRFB/88 aduz no art. 5º, LX, que a lei só poderá restringir pu-
blicidade dos processos para defender a intimidade ou o interesse social. 
O direito à privacidade e à intimidade constantes do art. 5º, X CRFB/1988 
deve ser considerado no âmbito do processo eletrônico com muito mais 
cuidado, pois pode ocasionar com muito mais facilidade informações de 
cunho íntimo e pessoal, tais como contracheque, exames médicos, extrato 
bancário, fatura de cartão de crédito, ligações telefônicas etc.

O conceito de privacidade e intimidade é subjetivo, pois cabe a 
cada indivíduo determinar quais são os aspectos de sua vida que pretende 
impedir que chegue ao conhecimento de terceiros. Aplica-se, inclusive, ao 
que se divulga nas redes sociais.

A privacidade ganhou relevo nos últimos anos em decorrência 
de três fatores essenciais: a disseminação da informática e da internet, a 
qual fez com que todos passassem a manter seus dados na forma digital, 
facilitando sua coleta; a estruturação de bases de dados, a qual permite 
o cruzamento das informações fornecidas pelo usuário a cada uma 
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delas; e a padronização de equipamentos e sistemas, a qual possibilita 
a aquisição de informações mantidas pelo usuário, inclusive sem o seu 
consentimento.

O processo eletrônico também pode violar o direito ao esque-
cimento, segundo o qual, os dados devem ser conservados somente du-
rante o período necessário para a prossecução de suas finalidades, pois 
os dados ficam permanentemente alocados nos servidores, passíveis de 
serem acessados a qualquer tempo.

No que concerne à celeridade e à razoável duração do processo, 
os meios eletrônicos permitem a redução do tempo de tramitação de 
cada feito. No entanto, é preciso que os sistemas estejam aptos e compa-
tíveis com a realidade jurídica para que isso ocorra.

É possível que seja ressignificado o princípio da oralidade no 
âmbito do processo eletrônico. A Lei n. 9.099/1995 faz previsão de 
alguns princípios, com destaque à oralidade (oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade). Esta pode ser con-
templada através das gravações de áudio e de vídeo passíveis de ser 
insertas ao processo. No entanto, é importante se pensar em regras de 
segurança e contexto oportuno para sua utilização.

2.6. ACESSO À INFORMÁTICA EM CONSONÂNCIA COM OS IDEAIS DE ACESSO 
À JUSTIÇA E A SEGREGAÇÃO VIRTUAL

Quanto ao princípio do acesso à justiça, princípio central das 
reformas recentes do processo, que visa concretizar a terceira onda do 
acesso à justiça, para que a sociedade tenha acesso a uma ordem jurí-
dica justa, é necessário que sejam realizadas políticas de disseminação 
de informação e conhecimento pelo tribunal, a fim de evitar a exclu-
são digital, bem como haja políticas públicas facilitando a aquisição de 
ferramentas digitais (computador, internet, scanner, etc.) para aqueles 
que não possuírem condições de compra-las, a fim de evitar sua total 
segregação do universo do processo eletrônico.

Deve ficar claro que o acesso à justiça é um direito constitucio-
nal. Quando tratamos daqueles que têm acesso à justiça, estamos 
afirmando dos que possuem condições financeiras para poder 
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se valer de um direito consagrado no texto constitucional. A 
distância entre acesso e exclusão é muito grande em nosso país 
e por mais que criemos mecanismos novos, é preciso estarmos 
atentos à população mais carente. A ideia do processo eletrônico, 
sob nossa ótica, não acabará com esta distância, a não ser que o 
utilizemos, cada vez mais, para os inseridos digitalmente, permi-
tindo que o processo ordinário se encontre desembaraçado para 
os excluídos. (ALMEIDA FILHO, 2015, p. 96)

Os princípios do contraditório e da ampla defesa entram neste 
mesmo contexto axiológico, uma vez que a falta de acesso à informática 
pode ocasionar cerceamento de defesa e prejuízo no regular desenvolvi-
mento processual da parte hipossuficiente.

Os que mais têm necessidade de acesso à justiça, conforme rela-
tório da ONU, se encontram excluídos digitalmente ou margi-
nalizados pela sociedade da informação. Aqueles que possuem 
acesso à justiça terão condições de se utilizar do Processo Eletrô-
nico. Quanto à população mais carente, não poderemos afirmar 
o mesmo. (ALMEIDA FILHO, 2015, p. 96)

De acordo com o novo contexto eletrônico, as discussões de 
acesso devem estar sempre no topo da lista de prioridade dos tribunais, 
antes mesmo da segurança da informação e da transmissão de dados 
eletrônicos. É fundamental que haja políticas de concretização de tais 
princípios para que se possa imprimir a almejada eficiência da jurisdição.

2.7. SIMPLIFICAÇÃO DAS PEÇAS E NAS EXPRESSÕES AUTOMÁTICAS DE 
ANDAMENTO PROCESSUAL ELETRÔNICO

Ainda que o ambiente virtual propicie uma ideia de que há infi-
nitude de espaço para armazenamento das informações produzidas em 
âmbito de processo eletrônico, não é exatamente uma verdade. Todo 
espaço, mesmo virtual, é finito. Quanto mais perto do limite se encontra 
um ambiente virtual, mais lento e propício a apresentar erros o sistema 
será. Assim, há que se ter a formação de uma nova cultura jurídica da 
simplicidade.
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Não apenas pelo processo eletrônico e pelas limitações da dinâ-
mica de acesso ao ambiente virtual, mas já não é mais compatível com 
a sociedade atual a prolixidade e o rebuscamento da produção de peças 
jurídicas. No universo jurídico deveria valer a máxima de que menos é 
mais, ou seja, buscar-se pela objetividade nas petições e peças jurídicas 
em geral. Não há necessidade de uma petição inicial de oitenta páginas. 
Torna o sistema pesado, o acesso mais difícil e pouco contribui para a 
efetividade da jurisdição. Claro que a cada causa a medida de sua comple-
xidade. O que importa é que haja razoabilidade na confecção das peças 
e em todo momento de fala do ambiente processual eletrônico. É claro 
que o contrário também pode trazer dificuldades e um andamento que 
contenha apenas a expressão “manifestação processual” que nada diz de 
seu conteúdo, também seria um atraso na dinâmica do processo. Há que 
se buscar o equilíbrio ao se reduzir a termo sejam pretensões, andamentos 
ou decisões no âmbito do processo eletrônico, tendo objetividade e clareza 
como vetores para a condução ao êxito da comunicação escrita.
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3. CONCLUSÃO

O processo eletrônico (procedimento) é uma realidade fática. 
A implementação de um ideal de desenvolvimento processual por vias 
integralmente eletrônicas é uma louvável tentativa de otimizar o tempo 
em âmbito jurisdicional. Celeridade e razoável duração do processo são 
princípios condutores desse ousado deslocamento do exercício da juris-
dição do mundo físico para o virtual.

No entanto, nem só de vantagens é composto o novo instituto. 
Sua complexidade é tamanha que se vislumbra o nascimento de um 
novo ramo da ciência jurídica processual, ainda que haja resistência 
significativa dos estudiosos neste sentido.

Para um novo contexto, há que se estabelecer novas ideias e 
paradigmas condizentes com suas particularidades. Nesse sentido, al-
guns desafios do processo eletrônico foram trazidos à lume, com o fito 
de orientar o desenvolvimento científico da matéria, bem como de que 
seja feita uma releitura dos princípios processuais a fim de que sejam 
adaptados ao mundo eletrônico.

De todos os desafios, importa destacar o acesso à justiça, incor-
porando o acesso à informática e aos aparelhos e sistemas necessários 
para que nenhum cidadão reste segregado do âmbito do processo ele-
trônico por falta de instrumentos ou mesmo por falta de conhecimento.

Novos conceitos foram cunhados e novos direitos precisam ser 
garantidos. A inclusão digital está na ordem do dia, e não se poderá en-
frentar todos os outros desafios de simetria, simplificação e ponderação 
principiológica se, antes, não for possível ultrapassar com eficiência e 
amplitude as barreiras da hipossuficiência digital.
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 RESUMO

A dinâmica e o entrelaçamento entre a ampla cultura e a cultura jurí-
dica ensejam notada cumplicidade e uma requerida cooperação, assim 
como o depurar das ambiguidades e a compreensão das relações entre 
o indivíduo, a sociedade e o Estado. Nesta breve leitura, a abordagem 
apresenta a preocupação de identificar e trilhar esses pontos de contato, 
que podem ajudar na construção e na composição dessas relações no 
já conhecido e natural anseio de justiça, este por sua vez, já inscrito na 
cultura ínsita aos sobreditos entes, também dotados de personalidade e 
volição próprias. Esta incursão é realizada dentro da perspectiva do pro-
cesso de constitucionalização do Direito ocidental, mais precisamente 
brasileiro, pontuado com abordagens fenomenológicas e considerando 
o diálogo que o referido processo mantém permanente com o processo 
civil e suas mudanças, em especial, no que trata da jurisdição, nos seus 
princípios e no aperfeiçoamento constante do acesso à justiça tão efe-
tiva, quanto praticável e, no equilíbrio delicado que envolve a relação 
entre os atores mencionados.

Palavras-Chave: Justiça; Filosofia, cultura, constitucionalização; juris-
dição.
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1. INTRODUÇÃO

O mundo da cultura aqui abordado tem o cuidado de não estar 
submetido à possível distorção semântica do aprisionamento típico da 
determinação social. Um certo depurar e a preocupação com esse processo 
é de significativa importância na investigação que dá causa a este trabalho. 
E embora, nesta reflexão, a abordagem se volte mais para discussões do 
último século, é necessário, também pontuar que não afasta inquietações 
recorrentes, como as racionalistas havidas em tempos anteriores, e que 
dispõem da atenção com a fragilidade e perigos da universalidade im-
positiva e do radicalismo, até mesmo com aqueles legitimados por uma 
forte construção teórica, forte, como a do já mencionado século das luzes, 
tendo, por conta também, dentro de tais construções, o sopesamento do 
cosmopolitismo, do Direito e da Legislação, que afetam a força do nacio-
nalismo romântico (HESPANHA, 2003, p. 239), a título de exemplo.

Por incoerente que pareça, não conceber o termo cultura como 
um conceito em desenvolvimento, pode trazer incômodo ao olhar habitu-
al. Mas a proposta distinta de exposição que este texto investiga é devida à 
compreensão singular de que a cultura remete a uma reintegração do ser 
humano à sua própria humanidade.

Com efeito, no que concerne à cultura, a figura humana é, ao 
mesmo tempo, o espírito responsável pela sua concepção e o ser tocado 
pela sua manifestação. Neste sentir, a cultura e o seu mundo estão, neste 
texto, presenciados na vida íntima da pessoa interior, independente da 
formação e do segmento a que pertença essa pessoa, mesmo que, consi-
derada a importância do meio. E assim, discursos jurídicos como aqueles 
referentes à dignidade da pessoa humana recebem maiores conteúdos de 
reflexão e desenhos de procedimento se pensados dentro desta premissa 
e raciocínio.
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Essa referência de estudo, da figura humana interior, em nada 
prejudica as demais perspectivas, porque o presente texto também está 
fundado em preocupações jurídicas, além de estéticas e filosóficas 
de ordem metafísica e ontológica. São cuidadosamente equilibradas, 
entre o ramo do conhecimento jurídico e a forma de saber filosófico, 
elas propõem que os termos – humano e social – façam referência a 
um indivíduo tão universal quanto puder ser, ao mesmo tempo, em que 
sua essência íntima também é considerada e preservada. E, mais ainda, 
protegida e guardada, diante do trato social. Este raciocínio também se 
sustenta quando essa essência íntima é ponderada e acautelada – pela 
presença de um olhar também processual – com fins específicos de 
evitar seu perecimento ou o perigo de esquecimento, em paráfrase aos 
institutos processuais das medidas relacionadas à essa natureza cautelar 
de preocupação.

Assim, tem-se que o risco de esvaziamento não percebido de 
compreensão da cultura, seja pela ausência de um mínimo conceito, ou 
pela falta de uma aproximação do que ela seja e do que ela representa, 
configura um perigo que permanece presente à história humana, alijan-
do seus atores de ações mais conscientes, impedindo que guardem uma 
relação mais justa e correspondente à pessoa humana e à sua natureza, 
risco, que deflagra, também, entre outras resultantes, uma forma espe-
cífica e sutil de desumanização, podendo até mesmo ensejar, uma certa 
perda do tato social.

E nestes casos de apatia, anestesia, ou alijamento, o trato civili-
zado pode até permanecer, mas em geral, é de forma mais aparente, em 
condutas puramente protocolares, sem entendimento das razões pelas 
quais os comportamentos humanos e sociais se dão do modo como 
apresentado, distanciando-se, por sua vez, da referência elementar ao 
solo comum, construído e herdado pela própria comunidade humana, 
implicando uma contradição pelos próprios termos. O prejuízo, assim, 
é tanto filosófico quanto jurídico.

Este raciocínio não se propõe a pressionar o pensamento daqui 
para a especulação, ou ainda para abstrair da prática das nossas ações e 
necessidades, mas ao contrário, ele constitui a primeira linha que se pre-
ocupa, precisamente com a perda prática que a ausência de compreensão 
provoca. Isto, porque da ausência dessa reflexão, na prática, variados re-
cursos se desgastam por esse desligamento apático da cultura, tais como 
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os institucionais, econômicos, tecnológicos e, sobretudo, os recursos 
humanos, na medida em que os indivíduos se autoavaliam residuais e, 
sobretudo, vencidos pelo enfado do não entendimento integrador e não 
emancipado que a pessoa unidimensional experimenta. Esse indivíduo, 
não vê outra dimensão, a não ser a daquele direto ato no qual está a pra-
ticar. O sujeito, pode até entender-se integrado, mas não tem um lugar de 
presença, exatamente.

E é pela engenharia gradual dessa autotraição, mesmo que não 
elaborada por um agente específico, que a sociedade pode se ver banida de 
sua própria cultura e, consequentemente, das possibilidades mais justas 
da construção de seus sistemas de convivência e de um ordenamento 
jurídico, para tais sistemas, igualmente justo e imprescindível.

Assim, requerido o retorno às primeiras linhas desse texto, que 
pontua a importância da cultura enquanto produção do espírito humano 
e, que neste trecho da abordagem, já sinaliza e dinamiza, preliminares 
entre a cultura geral e a jurídica, perfaz este encontro, por toda necessi-
dade inadiável do entendimento, de que a referida produção do espírito 
humano conduz a uma reflexão também jurídica, porque o confronta, 
o faz refletir e o reintegra à sua própria juridicidade, na medida em que 
reintegra o humano à sua própria humanidade, e aponta em consequ-
ência, para um zelo maior com as relações humanas e sociais, seja pela 
sobrevivência, ou pela melhor coexistência, que se tornam instrumen-
talizadas na cristalização da cultura geral na vida dos sistemas e dos 
ordenamentos jurídicos.





87

2. A PESSOA HUMANA ENQUANTO SER CULTURAL E 
JURÍDICO

A leitura mais atenta de fontes específicas, mas também, as mais 
gerais, de natureza histórico-institucional, conduzirá, naturalmente, à 
compreensão de que a cultura foi de suma importância a idealização e 
materialização tanto de movimentos como o constitucionalismo, como 
para outros ramos mais formais, como nos princípios processuais de 
acesso à justiça que reiteram a referência à pessoa humana. Neste racio-
cínio, vamos abordar a literatura geral e jurídica, sabendo que os tempos 
se renovam em diálogo com a literatura para trabalhar e tramar as 
arquiteturas jurídicas, seja nos sistemas ou nos ordenamentos.

A começar pela ampla cultura, entre as muitas escolhas possí-
veis, podemos remontar duas reflexões literárias distantes no tempo que 
ainda ressoam em nossos dias e, ao mesmo tempo repõem um modelo 
de humanidade que nos ajude a pensar, reavaliar e entender um pouco 
das lacunas a preencher dentro da incursão aqui proposta, para, em 
sequência, abordar a cultura jurídica.

Entre as muitas menções possíveis, podem ser observados tex-
tos que cuidam do problema do alijamento humano em contexto social 
de cidadania e direitos. A destituição ou supressão da autonomia do 
indivíduo e seu pertencimento a si, são problemas apresentados e regis-
trados, por exemplo, na literatura inglesa. Para tanto, um dos trabalhos 
que podem ser mencionados é o que espelha a reflexão sobre a cultura 
de Thomas Stern Eliot que, publicado após o fim da Segunda Grande 
Guerra, também pontua problemas relacionados à alienação humana.

A reflexão do sobredito autor é realizada na obra Notas para 
uma definição de cultura. Ele desenvolve a abordagem temática consi-
derando, em três segmentos, quais sejam, região ou meio; religião e as 
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classes, tendo como primado destas últimas, a família. Naturalmente 
todos estes temas interagem com o Direito, especialmente, ao Direito 
posterior à Segunda Grande Guerra e, neste trabalho, são abordadas 
fora da ordem da obra inglesa, por razões sistêmicas de adaptação ao 
argumento e ao texto.

Coincidente com o pós-guerra, a obra encontra-se também, no 
ambiente em que se consolida o constitucionalismo. É, neste contexto 
de cultura, que o reexame do conceito de humanidade, dilacerado pela 
guerra, impacta sobre o Direito, em especial, sobre o constitucionalismo 
que procederá uma revisão de princípios e valores que foram preteridos, 
ou mesmo esquecidos. Esses traços subtraídos da memória são, por as-
sim dizer, os próprios do ser humano. E assim, na leitura que aqui se faz 
da abordagem de Eliot sobre a cultura, são destacados os aspectos de 
conexão com uma identidade ao mesmo tempo que com uma identifi-
cação. Em mais um segmento, Eliot apresenta o debate que irá envolver 
também valores religiosos, e não esquece, de um terceiro tema, do apon-
tamento sobre as classes nesse desenho de cultura.

Importante dizer que, antes de apresentar interlocuções com 
fatores e elementos externos, o sujeito, o humano, constituem um parâ-
metro em si no trabalho de Eliot. A razão para destacar esse ponto trata 
do questionamento comum do determinismo do meio ou de elementos 
exteriores ao humano.

O sobredito entendimento, consiste em uma espécie de exclusi-
vismo contra o qual foi feita advertência no início deste texto. Assim, o 
sujeito enquanto ser cultural, em Eliot, não está cativo, mas ao contrá-
rio, com liberdade, dialoga com os elementos que vão se integrar à sua 
humanidade.

Quanto à identificação com o meio, a cultura deve observar, 
cuidadosamente, os riscos de uma unidade implicitamente impositiva 
(ELIOT, 1988, p. 67), mais uma vez, repensando o risco à liberdade de 
construção, escolha e presença ativa do sujeito na construção de seus 
valores nas suas relações.

Em sequência, mais uma vez com a cultura em perspectiva. re-
produz a recorrente dialética da interlocução entre o pensamento religioso, 
moral e jurídico como que se interpenetrando, quanto à sua íntima rela-
ção, o autor segue no entendimento de que essa dimensão da realidade 
humana também constitui sua humanidade, sem a determinar.
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Vale dizer que é precisamente nesta direção que ele desenvolve a 
obra, qual seja, de que o sujeito é ativo nessa cultura que ele experimenta. 
Por esse motivo, desde as primeiras linhas desta reflexão, evidencia-se 
que o destinatário da cultura é também o espírito que a concebe para 
que a ela, ele retorne, como que retornando a si. Por isso, reintegração.

Essa reintegração também se apresenta em m nível de relações 
que pede pelo entendimento mais apurado do conceito de classes, mas 
não pela exaustiva indagação do conflito, embora seja relevante em razão 
do Direito, mas pelo seu condão de formação, pela atenção à família.

O sobredito modelo de raciocínio muito é reforçado no trado 
do valor do ser humano em si mesmo, a conhecida dignidade da pessoa 
humana. Com efeito, esse cuidado é aquele indeclinável que remonta as 
preocupações jurídicas com a cultura enquanto constituinte dos parâ-
metros das relações humanas.

Outra obra também importante que podemos mencionar está 
presente um texto da literatura italiana, Apocalípticos e Integrados, trazida 
ao mundo um ano antes do ano que não terminou, como mais um texto 
literatura geral que remete à preocupação com os problemas, por assim 
dizer, jurídicos, porque atinentes a questões relativas à manipulação do 
espírito e ao projeto de cultura e de justiça para civilização humana, com 
incidência no esvaziamento da referida cultura, no esquecimento, na 
perda da memória e, por fim, da identidade (ECO, 2011).

Em reflexão das temáticas de tais problemas históricos, uma in-
finidade de escritos se converteram, assim, também para os juristas, em 
pauta para o constitucionalismo que se anunciava como reação jurídica 
não só para aperfeiçoamento, mas também e contra outras muitas falhas 
sísmicas no território jurídico e na trajetória do Direito ocidental. Muito 
desse deslocamento foi movido, entre outras forças do pensamento, por 
uma distorção dentro na orientação do positivismo, na sua interpretação 
e aplicação. Trata, portanto, de um mover de Direito que se redireciona ao 
humano – tal como é dito no início desse texto quanto à cultura.

Os mencionados textos constituem duas das muitas referências 
literárias que atestam essa reflexão e, que neste artigo são apenas abor-
dados em notas introdutórias ao tema da cultura com a compreensão de 
como foram limiar e contexto, de uma nova fase em que a cultura geral 
e a cultura jurídica irão novamente reencontrar-se na história em um 
terreno comum, que vincula a humanidade e alça a dignidade da pessoa 
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humana a um princípio jurídico. E por dever argumentativo, lembrar 
que tal atributo se reafirma princípio em mesma medida que se converte 
em registro e positivação nos textos constitucionais, como no caso dos 
princípios fundamentais da constituição brasileira e, naturalmente, nos 
diplomas internacionais, especialmente comunitários, sobre direitos 
humanos.

É nesse contexto cultural que a reação jurídica denominada de 
constitucionalismo também se opõe à banalidade do mal (ARENDT, 
2007). Embora tenha sido claramente identificada, vista e ouvida em 
razão do tratamento natural e não reativo às atrocidades praticada, 
especialmente na Segunda Grande Guerra e em sistemas totalitários de 
opressão, tal banalidade, iniciou-se de modo invisível e silencioso, e afe-
tou sutilmente o pensamento humano com uma ideia de que a cultura era 
uma prerrogativa de um determinado grupo, uma noção não universal e 
anti-igualitária de humanidade e de civilização (ARENDT, 2007).

Tal assombro histórico, por assim dizer, demandou, uma reação 
humana, social, cultural, jurídica e filosófica, que formalizasse em pactos, 
acordos, normas e resoluções um novo trato para o indivíduo e para 
a sociedade, redesenhando, inclusive e mui especialmente, os papeis 
institucionais do Estado – aqui reação também política –, levando em 
conta, entre outros bens valiosos, a preservação da memória de seres 
humanos que perderam seus vínculos por causa da violência da guerra 
e da opressão de sistemas. Outra realidade é a de que muitas das vítimas 
da crueldade da guerra se viram fugindo, mas sem escapar totalmente, 
das atrocidades que a crise da Europa, como crise de toda sua cultura, 
da sua humanidade e da sua espiritualidade, desencadeou e deflagrou 
nas vidas das pessoas.

O escrito inglês já mencionado e seguidamente posterior à se-
gunda guerra – um ano após –, qual seja, o conhecido texto de T. S. Eliot, 
Notas para uma definição de cultura que, é importante adiantar, não traz 
uma definição, mas a preocupação de que a compreensão ou o mínimo 
conceito não caia no vácuo das imprecisões, pelo esmagamento produ-
zido a partir da diluição e pluralidade indiscriminada do termo, incor-
rendo na mesma banalidade anteriormente mencionada ou até mesmo 
na incitação da violência. Tal conduta espelha uma forma de destruição 
da cultura que Eliot vê como um mal irreparável (ELIOT, 1988, p. 66), 
transformando-se em história pelo pior processo, e se não esquecida, 
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também não é mais trazida à superfície da vida prática e não reaviva o 
espírito criador e reintegrador da cultura. O texto que o autor encerra 
capitulando e dirigindo, em apêndice, atenção ao tema da unidade da 
cultura europeia, constitui, portanto, uma preocupação absolutamen-
te justificada se, considerando a cultura como base também natural e 
intuitiva para as ações humanas, então as justificativas para edificação 
das relações humanas – entre indivíduos e com a sociedade em geral –, 
a ideia de Estado e, naturalmente, o ordenamento e as relações jurídicas 
guardarão, uma relação, no mínimo ou angular, senão fortemente orbital 
com a cultura, associando cultura ampla e cultura jurídica.

E por natural que seja, a cientificidade requerida nos estudos jurí-
dicos e a positividade reincidente, destila uma forma de construção que se 
divide entre o confronto e o apoio que, por sua vez, pode também, ser cul-
tural, reafirmando a tese de cultura como pano de fundo também para o 
Direito e para a justiça. O uso assimétrico e inadequado, ou direcionado, 
da positividade concorreu para fundamentação de atos lesivos a cultura 
e à humanidade, mas, talvez, não seja totalmente acertado dizer que a 
positividade não traga elementos de reflexão que podem contribuir com 
o trânsito entre a cultura e a justiça, notadamente mediado pelo Direito. 
A construção da cultura e o papel da cientificidade e da positividade no 
trato com o ser humano e na organização das relações sociais, compreende 
um processo de proporções massivas.

E, para suscitar uma expressão emblemática – a indústria cultural 
– estão reforçados nos argumentos deste texto mais uma referência da 
literatura e cultura geral – Apocalípticos e integrados –, pelo problema 
da imposição comportamental e social, ao invés de um acordo humano 
construído sob bases culturais, que preservam o ser humano enquanto 
espírito que concebe a cultura e também é destinatário de sua manifes-
tação. Novamente propondo o entendimento da figura humana interior 
que interage ao mesmo tempo em que é a originadora de uma cultura 
que a devolve à sua integridade, à sua dignidade. Em brevíssimas con-
siderações, é necessário, tanto em Eliot como em Umberto Eco (2011), 
compreender a preocupação de não cometer impropriedades e anacro-
nismos, especialmente porque ambos – em Umberto Eco ainda mais 
fortemente – têm muito cuidado com o uso dos termos. Mas, para não 
alongar o discurso e trazer à apresentação alguns pontos atinentes a 
este texto, vamos dizer que até ao próprio título que deu à sua obra, 
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o italiano dirige seus cuidados, dizendo ser injusto, já em seu prefácio 
subsumir as atividades humanas a conceitos genéricos como apocalípti-
cos e integrados. Outro conceito em que vê sérios problemas é cultura de 
massa, tanto por ambiguidade como por impropriedade. Naturalmente 
que não se pretende aqui, tratá-los de forma detida. E sim, suscitaram 
importante discussão. A questão de maior relevância para este texto é o 
problema da exclusão humana pela inadequação a projetos que se pre-
tenderam civilizatórios, aperfeiçoadores, mas derivaram em desumani-
zações, sutis e até sofisticadas, porque assim não percebidas inicialmente, 
que passaram à violência em suas variadas formas e agressões à figura 
humana. E é neste contexto que o projeto racionalista, o iluminista e o 
aristocrático não definiram a cultura por esta se tratar da figura humana 
em termos muito mais fundamentais.

É com coerência que os emblemáticos Direitos fundamentais 
são associados ao denominados Direitos Humanos. No ordenamento 
jurídico brasileiro, a consagração desse ponto de toque e interlocução 
contínua, para não dizer, entrelaçamento ocorre no texto constitucional 
que, por ocasião do constitucionalismo fortalece o parâmetro normativo 
fundamental como lume para todo o ordenamento, o que será abordado 
no próximo tópico.

2.1. O CONSTITUCIONALISMO COMO CULTURA E JUSTIÇA

A contribuição do constitucionalismo, modestamente sinalizado 
no último parágrafo do item anterior, reforça a necessidade do exame his-
tórico, filosófico e teórico, remontando toda a preocupação em identificar 
as falhas graves e estabelecer diretrizes fundamentais como limites claros 
e firmes que não mais permitam não unicamente as atrocidades praticas, 
mas também os riscos de esvaziamento da cultura e, em consequência, o 
risco de desumanização. A constituição brasileira, além de destacar nos 
artigos quinto e sexto, também trama em seu oitavo título – ordem social 
– tem a preocupação de incluir a cultura, a família, a educação como tema 
de atenção constitucional e que pelo processo de constitucionalização 
estende-se a todo ordenamento jurídico.
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En la fórmula contemporánea de la democracia constitucional 
parece estar contenida la aspiración a un justo equilibrio entre 
el principio democrático, dotado de valor constitucional a través 
de las instituciones de la democracia política y el mismo papel 
del legislador y del gobierno, y la idea – ínsita en toda la tradición 
constitucionalista – de los límites de la política a fijar mediante 
la fuerza normativa de la constitucionalidad siempre más deter-
minante en el ámbito de las democracias modernas. (FIORA-
VANTTI, 2011, p. 164).

O caminho da cultura e da justiça é consentâneo – ambos andam 
lado a lado – e nesse horizonte, reapresenta o papel criador ínsito ao ser 
humano, reafirmando, portanto, as considerações das primeiras linhas 
desse texto, tendo, na dinâmica de concepção e destinação deste longo e 
paciente trajeto, o marco da relação entre a pessoa humana e a cultura. 
É assim, que a cultura é sempre criação do homem (TEIXEIRA, 2003, 
p. 113). António Braz Teixeira (2003) classifica a atividade criadora do 
homem na categoria genitora da cultura como ato do espírito, que nesta 
compreensão não se delimita pela, ou se confunde com, a percepção 
religiosa na idealização e edificação do mundo da cultura, porque, como 
entendido, também no Sentido e valor do Direito que o autor lusitano 
examina em sua obra, são caminhos simultâneos, entrelaçados, comple-
mentares em uma estética atemporal, ainda que sempre comprometida 
com seu tempo pela responsabilidade sempre também presente de um 
diagnóstico da própria tessitura conceitual de humanidade.

Os primeiros modelos clássicos de justiça do mundo europeu 
foram, literalmente perfilados nos elementos da cultura ocidental na 
criação mítica dos gregos em que, se pode notar a figura da divindade 
feminina com um longo vestido que tem seus olhos vendados, uma 
balança em uma das mãos e uma espada na outra. É nesse desenho, nessa 
arquitetura, nesse perfil que a justiça ainda hoje se inspira quando a me-
mória e a história testemunham que essa divindade apresenta os traços 
pessoais da justiça porque se vendada não será pessoal, se a balança não 
pesa mais para um lado do que para outro será equilibrada no juízo e 
se tem uma espada será capaz exercer uma autoridade coercitiva para 
garantir a realização da justiça.
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2.2. CONSTITUCIONALIZAÇÃO ENTRE O PROCESSO E A JURISDIÇÃO

O efeito constitucional na relação com os conflitos relativos à 
natureza humana decorre da retomada de humanização, como já men-
cionados, foi consolidado diante das grandes guerras. Sendo assim, 
repensada a Constituição frente à crise e uma necessária retomada de 
cultura. Por conseguinte, esta reflexão se deteve tanto na abordagem da 
cultura, porque compreender a cultura como reintegração aos traços 
mais humanos de identificação e de identidade, como também já men-
cionado, esclarecerem, reabrem e fixam fundamentos que zelam pela 
dignidade humana.

A transição do século XIX para o XX e a sequência de suas 
décadas marcadas por duas grandes guerras não unicamente aflorou a 
ausência de limites e os excessos da crueldade humana ou das atrocidades 
de que era capaz de praticar e de uma forma quase assustadoramen-
te protocolar. Esse cenário, mais do que revelar essa maldade, revelava 
também um abandono, a finitude e a solidão que tão fortemente desta-
caram os filósofos do existencialismo que antecederam e coincidiram 
com a época. Nesse ambiente nasce também a fenomenologia, cujo fun-
dador, Edmund Husserl (2006), identifica como um período de crise 
das ciências, da cultura e da humanidade europeia.

O pensador germânico também traduz a crise da humanidade 
como uma crise da própria humanidade, uma crise espiritual de tudo 
que reintegra o ser humano à sua humanidade. A dinâmica natural da 
constitucionalização convive com a expansão da jurisdição constitucio-
nal. As preocupações nucleares da norma fundamental que assimilavam 
as dimensões dos direitos afetariam o ordenamento jurídico, seja pela 
nova categorização e dogmática constitucional, seja pelas premissas 
fundantes que em novo desenho jurídico se tornaria parâmetro em temas 
e documento normativo, convertendo a ordem jurídica em uma ordem, 
de fato, constitucional, de integração entre as normas a tal ponto de 
tramar, construir, engendrar, o controle de constitucionalidade das leis 
e dos atos normativos.

Neste sentido, também se percebe que o processo e a jurisdi-
ção, mais do que receber um novo conceito, retornam e retrabalham 
seus fundamentos. O retorno aos fundamentos é uma das constantes 
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da fenomenologia e é importante esclarecer, que como fundamentos a 
fenomenologia concebe regiões ontológicas, e assim, não é imóvel ou 
imutável, mas dinâmica no sentido mais poderosamente humano de 
ressignificar para construir e restaurar à própria identidade. É de não 
haver afastamento do que é fundamentalmente humano que se trata e, 
nesse arco renovável, estão o acesso à justiça, a prestação da jurisdi-
ção, a possibilidade de ambas as partes poderem se pronunciar de modo 
civilizado e em mesmo plano de equilíbrio. Neste mesmo arco, a fala 
também toca os assuntos que são elevados a uma dimensão de discus-
são constitucional pela natureza de seu conteúdo ou forma e, a despeito 
de pensamento diferenciados, temas como a abstrativização do controle 
difuso de constitucionalidade em face das fragilidades da democracia 
abrem uma valiosa discussão para novos apontamentos sobre as teorias 
e os conceitos de justiça a se materializarem em plano processual.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O breve comentário sobre as interlocuções entre cultura e 
Direito, foram mais abordadas do que os demais temas constantes do 
título e, neste sentido, parece a discussão inócua ou não tocada. Mas 
o convite à leitura se faz em virtude de o tema ser de muito valor te-
órico e prático nos círculos que pensam o Direito no cenário brasileiro. 
Lembrando, que o discurso sobre a justiça não pode ser encontrado 
totalmente fora, nem totalmente dentro do professo de determinação 
do Direito; só assim evitamos quer a ontologia substancialista quer o 
funcionalismo (KAUFMANN, 2007, p. 433). Kaufmann (2007) ainda é 
mais claro em sua Filosofia do Direito quando afirma que é necessário 
que um fenômeno seja simultaneamente ôntico e processual. Embora não 
se veja com muita nitidez tal liame, a sua presença é marcante e indisso-
ciável. Ainda que haja postulações distintas, que defendam a separação 
do Direito do mundo da cultura, é temerário separar o ser humano do 
mundo – da cultura – que ele constrói e a ele faz referência.
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 RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo traçar algumas considerações a 
respeito da legitimidade jurisdicional, a partir da produção de seu ato 
principal (decisão judicial) e a fundamentação desse ato. Para tanto, 
desenvolveu-se, através da pesquisa bibliográfica, uma análise demons-
trativa acerca da inafastável relação entre a fundamentação da decisão 
judicial e tópicos como o Estado Democrático de Direito, legitimidade 
jurisdicional, deveres fundamentais, dentre outros. Demonstrou-se, 
portanto, a importância que deve ser dada ao instituto em análise, a 
partir do referencial teórico do Constitucionalismo Contemporâneo 
(Streck) e da Crítica Hermenêutica do Direito (CHD), sendo, através da 
exposição de argumentos justificatórios (fundamentação) que se pode 
auferir a validade de todo o iter procedimental e a retidão jurídica da 
decisão tomada.

Palavras-chave: decisão judicial; fundamentação; legitimidade.
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1. INTRODUÇÃO

A temática envolvendo a fundamentação das decisões judiciais 
pode ser analisada a partir de diversos pontos de entrada, e o nosso, 
numa perspectiva mais ampliada, nos conduz a iniciar a partir do nexo 
entre o Estado Democrático de Direito (EDD) e a fundamentação da 
decisão judicial aqui entendida como um “dever fundamental do juiz” e 
“direito fundamental do cidadão” (STRECK, 2014a, p. 608).

Em aspectos introdutórios básicos é possível observarmos um 
nexo entre EDD e justificação (ou exposição de razões). O pilar principal 
do dever de fundamentação refere-se à necessária exposição de razões 
justificatórias para a decisão tomada. E é a partir desta relação que 
podemos dar início ao aprofundamento da seguinte afirmação: a fun-
damentação das decisões judiciais é inerente ao EDD (STRECK, 2014a; 
LUCCA, 2015, p. 123; NERY JR., 2010, p. 289-290).

Com a nossa Constituição de 1988 e o advento do art. 93, IX2 

tivemos o fortalecimento do dever de fundamentação das decisões 
judiciais. Isso se dá na seara de fundamentos básicos do EDD, e, também, 
deve ser entendido no paradigma do Constitucionalismo Contemporâneo 
(STRECK, 2014c). Num aprofundamento dessa relação entre a funda-
mentação e o EDD, transformada entre ausência-de- arbitrariedade/
fundamentação-da-decisão – agora tida por incindível –, proporcionou 
novos ares possibilitadores da controlabilidade do ato decisório. Isso fez 

2 Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá 
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: IX todos 
os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas 
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em 
determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em 
casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não 
prejudique o interesse público à informação.
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com que inúmeros autores, em diversas perspectivas muitas das vezes 
conflitantes, abordassem e reforçassem a relação entre a decisão e a uma 
necessária/imprescindível racionalidade (advinda, principalmente, dos 
diversos paradigmas teórico-argumentativos).

Para Streck (2014a, p. 611), no paradigma do EDD há uma res-
ponsabilidade política dos juízes, devendo, em suas decisões, explicitar 
as condições pelas quais compreendeu. Por isso:

a) No Estado Democrático de Direito, mais do que fundamentar 
uma decisão, é necessário justificar (explicitar) o que foi funda-
mentado, o que torna inexplicável e absolutamente injustificável 
a proliferação dos embargos declaratórios nos tribunais da Re-
pública (e, não raras vezes, em face da negativa de os tribunais 
explicitarem o que foi decidido, obriga a interposição de Recurso 
Especial contra a negativa de vigência do dispositivo legal que 
confere o “direito a embargar” decisões não plenamente funda-
mentadas).
b) Fundamentar a fundamentação, eis o elemento hermenêutico 
pelo qual se manifesta a compreensão do fenômeno jurídico. 
Não há princípio constitucional que resista a falta de fundamen-
tação; não há embargo declaratório que possa, posteriormente à 
decisão, restabelecer aquilo que é a sua condição de possibilidade: 
o fundamento do compreendido.

É imprescindível, para o correto entendimento do tema, re-
conhecermos que apenas a partir da necessidade da fundamentação 
podemos passar a ter como pressuposto a necessidade da correção ou 
da legitimidade da decisão proferida, a partir da sua confrontação com 
critérios e métodos de aferibilidade (CONTE, 2016, p. 393). Tema este 
muito em voga atualmente, especialmente circulante entre os adeptos 
(mesmo que parcialmente) das ditas teorias neoconstitucionalistas. E, 
como bem registra Schmitz (2015, p. 182), “a decisão judicial no Estado 
Constitucional, por envolver estruturas normativas mais complexas que 
as do positivismo jurídico, necessita de uma fundamentação bastante 
mais extensa, justamente para evitar a discricionariedade que se quer 
superar com a imposição de uma teoria da decisão. Assim, o espaço de 
manobra do julgador não é maior, mas seu esforço argumentativo é”. 
Daí que:
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O Estado Constitucional age de forma a não surpreender o ci-
dadão. Vale dizer, é um Estado que se opõe a arbitrariedades, e 
que preza antes de tudo pela segurança jurídica, entendida aqui 
como uma junção entre as ideias de estabilidade e previsibilida-
de. Estabilidade consiste na não alteração arbitrária (e, diga-se, 
também não discricionária) de decisões adotadas pelo Estado; 
previsibilidade é a exigência de ao menos certa calculabilidade, 
por parte dos cidadãos, em relação aos efeitos jurídicos dos atos 
normativos. A somatória desses fatores reconduz ao postulado 
constitucional fundamental do Estado Democrático de Direito: 
o devido processo legal. Resumidamente, o Estado Democrático 
de Direito, quando se movimenta (isto é, quando age, quando 
atua, quando pratica atos normativamente) só é legitimado através 
do devido processo legal. (SCHMITZ, 2015, p. 182-183)

Por isso, a verificabilidade das garantias da segurança jurídica e 
estabilidade dar-se-ão através da fundamentação. E a partir desta consi-
deração, é possível afirmar que “o Estado Democrático de Direito é um 
estado que se justifica, para encontrar nessa justificação sua legitimidade” 
(SCHMITZ, 2015, p. 183) e “não há como se pensar em democracia ou 
liberdade e imaginar que o judiciário possa manifestar-se decidindo sem 
explicitar seus motivos, sem demonstrar para a sociedade por que razão 
assumiu tal posição e assim julgou” (MOTTA, 2012, LUCCA, 2015, p. 125).

Em termos introdutórios, portanto, “qualquer ingerência na 
esfera jurídica das pessoas não prescinde de justificação, em sua dúpli-
ce feição: material (quando, para a intromissão, existe fundamento) e 
formal (quanto o fundamento existente deve publicamente ser exposto, 
declarado, demonstrado)” (CONTE, 2016, p. 285-287). Assim, como 
temática eleita para o presente trabalho, temos a importante relação 
entre fundamentação e legitimidade da atividade jurisdicional (NOJIRI, 
2000) e seu reconhecimento como direito/dever fundamental de pri-
meira geração, especificamente, como garantidor dos demais direitos 
fundamentais (MOTTA, 2012). “A regra de ouro do Estado Constitu-
cional Democrático de Direito, como sendo o Estado conciliado com 
a justificação, sobre explicitar razões que sustentam suas atividades e 
decisões, é justamente a de se contrapor às trevas do arbítrio e objetar a 
penumbra do autoritarismo” (CONTE, 2016, p. 286).
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2. PERIGOS E OBSTÁCULOS

“Todo o cuidado do mundo deve ser aplicado na preparação 
dos materiais que se constituem em fontes do Direito por 
parte de legisladores, parlamentares e juízes, esses últimos 
em sua tarefa de escrever decisões que procurem estabelecer 

conclusões ou razões de decidir com caráter exemplar.”
MacCormick (2006, p. 38)

A partir da defesa rumo ao reforço à força normativa da Cons-
tituição, situação esta que engloba inexoravelmente os direitos fun-
damentais processuais, construímos, anteriormente, Diretrizes para a 
construção da RHAC (abordando-se a racionalidade hermenêutica) e 
Critérios de Explicitação (abordando-se a racionalidade apofântica) com 
um enfoque nesse desenvolvimento racional de âmbito discursivo-
-argumentativo (MONTEIRO, 2017).

Buscamos, inicialmente, a satisfação da necessidade específica 
de construção e manutenção da estrutura do processo de argumen-
tação institucionalizado num discurso jurídico-processual para, num 
segundo momento, outros critérios sejam adicionados para satisfazer 
a necessidade de garantia da aceitabilidade racional do ponto de vista 
da qualidade dos argumentos desenvolvidos, rumo à construção da 
racionalidade discursiva da fundamentação apresentada, por conse-
guinte, passo dado à pretendida legitimidade do ato decisional. Isso 
também nos faz relembrar a inafastável dimensão pragmática ainda 
mais reafirmada diante de um conceito forte de racionalidade proce-
dimental amparado na qualidade do contraditório a ser desenvolvido 
argumentativamente (HABERMAS, 1997, p. 280-281; 2012, p. 44; 48; 60; 
61). Essa proposta refere-se, inicialmente, à necessidade de explicitação 
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de que ocorreu um procedimento válido, équo e justo para alcançar a 
decisão judicial racionalmente (discursivo) correta (CONTE, 2016, p. 519).

Essa busca, portanto, desenvolve-se a partir de uma perspectiva 
dos princípios constitucionais aplicáveis ao âmbito processual a partir do 
Constitucionalismo Contemporâneo, da CHD. Nesse sentido, iniciamos 
a construção de Critérios de Explicitação da justificação jurídica (ou, fun-
damentação da decisão judicial) da Resposta Hermeneuticamente Adequa-

da à Constituição (RHAC) os quais, guardadas as peculiares variações de 
cada Elemento, ou da fundamentação da decisão judicial analisada como 
um todo, foram desenvolvidos com a seguinte estrutura: (a) exigência de 
natureza positiva; (b) exigências negativas em decorrência da anterior; 
(c) exemplificações práticas auxiliares. Procuramos, também, sempre que 
possível, construirmos critérios de natureza negativa, mesmo que oriun-
dos de critérios positivos, visto considerarmos que isso muito facilitaria a 
aplicação prática.3

Nesse contexto, em termos resumidos e analisando apena o 
ponto específico em desenvolvimento no presente trabalho, a partir do 
que construímos em tese anterior (MONTEIRO, 2017), elaboramos 
diversos critérios a serem aplicados (satisfeitos pela) à fundamentação 
da decisão judicial (abaixo indicada como justificação jurídica - JJ). 
Assim, identificamos, como primeiro critério:

Critério Primeiro. A Justificação Jurídica [JJ] requer a demons-
tração de que consiste no resultado dum processo argumentativo-
-dialógico.4

Primeiro.1. Por isso o contraditório implica limitação aos 
poderes do juiz em análise à amplitude do desenvolvimento 
do próprio contraditório e da ampla defesa diante do caso 
concreto.5

Primeiro.2. Por isso deve conter elementos sobre todas ale-
gações fático-jurídicas e provas-contraprovas produzidas 
durante o processo, advindo de um direito fundamental à 

3 Essa técnica foi bem utilizada pelo CPC, em seu art. 489.

4 Assim em Schmitz (2015, p. 238-240), Lucca (2015, p. 222), Streck (2014b, p. 318). 
Para Habermas (1997, p. 293-294), a necessidade de regramento para a ocorrência 
de um livre desenvolvimento argumentativo.

5 Assim em Conte (2016, p. 226).
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consideração e à resposta a todos os argumentos a serem 
aceitos ou rebatidos. 6

Primeiro.3. Por isso a explicitação deve abarcar os argumentos 
fático- jurídicos da parte vencedora e da parte perdedora.7

Primeiro.3.1. Assim, deve conter o porquê e o porquê 
não; abrange tanto dar razões para o que foi decidido 
quanto dar razões para refutar argumentos contrários.8

6 Assim em Streck (2014b, p. 318; 2014a, p. 619-620), Conte (2016, p. 238; 270). 
Vimos, também, que o juízo decisório a ser buscado como correto, ou seja, a corre-
ção normativa está relacionada não com a correspondência de uma teoria clássica 
da verdade, mas sim, com a aceitabilidade racional apoiada em argumentos. E é 
com esta perspectiva que a validade de tal juízo decisório, deve ter suas condições 
de validade analisadas não pela correspondência, mas sim, através do discurso: 
“pelo caminho de uma fundamentação que se desenrola argumentativamente” 
(HABERMAS, 1997, p. 281). Também, com Günther (2004, p. 396), reconheceu-se 
que a “aplicação do Direito deve criar espaços, nos quais – in casu – são possíveis 
argumentações de adequação que possam apoiar-se em uma multiplicidade de 
princípios relevantes”. Assim, para “relacionar entre si o maior número possível 
de aspectos efetivos e normativos de uma situação, deve haver espaços na própria 
aplicação do Direito, nos quais também possam ser destacados os princípios polí-
ticos e morais que representam o nível pós-convencional de argumentação moral”. 
A aplicação de normas, por conseguinte, é novamente “procedimentalizada”, e, 
portanto, vinculada novamente a argumentações imparciais de adequação. Cumpre 
portanto, ao magistrado, demonstrar que “(i) todas as opções decisórias foram 
adredemente submetidas ao filtro purificador do contraditório, e, de outro, (ii) o 
seu raciocínio decisório levou em conta o conglomerado de alegações, de provas, 
de contraprovas das partes, relevantes para o adequado julgamento da causa, em 
profundidade que vá além do pré-sal”   (CONTE,   2016, p. 343). Relembremos, 
ainda, que para Toulmin, Rieke e Janik (1984, p. 14), podemos verificar a racionali-
dade de um participante da argumentação analisando sua “abertura ao argumento” 
(“open do argument”). Por fim, registremos com Marrafon (2010, p. 165) que: 
“não permitir que a argumentação recaia em nova metafísica, para cada inter-
nalização de uma experiência ôntica ou argumento está sempre, antes, durante 
e depois, determinado por um projeto de antecipação de sentido. Desse modo, 
confirma-se a noção de que o ôntico e o ontológico estão em permanente tensão, 
a qual se renova a cada volta no círculo hermenêutico através de estranhamentos e 
identificações reciprocamente consideradas até que seja alcançada a compreensão 
final própria da decisão conclusiva.”

7 Assim em Schmitz (2015, p. 245). Assim em Conte (2016, p. 379), ao listar os crité-
rios mínimos para a racionalidade discursiva da justificação. Com Abboud (2014, 
p. 472-474), temos o dever da “estrita relação de individualização dos pedidos do 
autor bem como das exceções e dos pontos de defesa do réu”.

8 Assim em Schmitz (2015, p. 245). Para Abboud (2014, p. 472-474), “o julgador 
deve demonstrar porque a solução proferida por ele é superior às demais, compre-
endendo a apresentada por uma das partes ou presente em outras decisões”.
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Primeiro.4. A racionalidade e a legitimidade exigidas da relação 
entre argumentação discursivamente racional e o regramento 
processual requerem o regramento do espaço discursivo-ju-
rídico nos moldes do presente Critério.9

Primeiro.5. Não se considera explicitação constitucionalmente 
adequada:

Primeiro.5.1. Justificação que se omite sobre questões 
ou pontos fático-jurídicos cuja solução pudesse guiar o 
intérprete/julgador a uma conclusão final diversa.10 11

Primeiro.5.2. Justificação que escolhe quais alegações das 
partes são dignas de apreciação, filtrando aquilo que não 
considerar pertinente, impedindo o efetivo diálogo em 
contraditório.12

Primeiro.5.2.1. Justificação que afirma que “a alegação 
X é irrelevante para o caso concreto”, desconsiderando 
as demais Diretrizes e Critérios de Explicitação. 13 14

A fundamentação da decisão judicial, portanto, entendida a partir 
da explicitação do que foi compreendido (conforme o nível hermenêutico) 

9 Assim em Conte (2016, p. 379), ao listar os critérios mínimos para a racionalidade 
discursiva da justificação. Relembrando também, do reconhecimento de que “o 
direito tem que ser aplicado a si mesmo através de formas de organização, a fim 
de não produzir apenas competências da jurisdição em geral, e sim introduzir dis-
cursos jurídicos como componentes de processos judiciais” (HABERMAS, 1997, 
p. 292), podemos entender que as “ordens dos processos judiciais instituciona-
lizam a prática de decisão judicial de tal modo que o juízo e a fundamentação 
do juízo podem ser entendidos como um jogo de argumentação, programado de 
uma maneira especial” (grifo nosso) (HABERMAS, 1997, p. 292). Portanto, temos 
essa relação decorrente do entrecruzamento entre o ordenamento processual e a 
argumentação racional (DUTRA, 2006, p. 28).

10 Conforme CPC, Art. 489, §1º, IV: decisão que não enfrenta todos os argumentos 
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo 
julgador. Chamada por Schmitz (2015, p. 303) de “decisão com fundamentação-
-resposta”.

11 Assim em (CONTE, 2016, p. 748).

12 Assim em (LUCCA, 2015, p. 228; CONTE, 2016, p. 750).

13 Conforme CPC, Art. 489, §1º, III: decisão que invoca motivos que se prestariam a 
justificar qualquer outra decisão. Chamada por Schmitz (2015, p. 303) de “decisão 
genérica”. E por Streck et. al (2016, p. 888-889), de “sentença prêt-à-porter”.

14 Assim em Lucca (2015, p. 230-231). Relembrando, também, que “o discurso 
habermasiano deve ser considerado elemento formal, teórico, epistemológico” 
(STRECK, 2014a, p. 161-162).
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buscando-se o assentimento intersubjetivo, deve ser cuidadosamente 
elaborada (HABERMAS, 1997, p. 294) e possuir as seguintes caracterís-
ticas: clareza (LUCCA, 2015, p. 217; CONTE, 2016, p. 295; 395)15, coe-
rência (LUCCA, 2015, p. 221; CONTE, 2016, p. 334; 394)16, completude 
(LUCCA, 2015, p. 217; CONTE, 2016, p. 374)17 (ou suficiência), precisão 
(CONTE, 2016, p. 295), especificidade (CONTE, 2016, p. 295), congru-
ência (CONTE, 2016, p. 295) (quanto às partes processuais e suas deman-
das), inteligibilidade (LUCCA, 2015, p. 217-218)18, adequação (CONTE, 
2016, p. 295), aceitabilidade (CONTE, 2016, p. 334), linguagem simples 
e acessível (LUCCA, 2015, p. 219-220). Daí, construiu-se, outro Critério 
também de âmbito geral:

Critério Segundo. A Justificação Jurídica [JJ] deve ser inteligível, 
clara, coerente, precisa, adequada, completa, aceitável, e redigida 
em linguagem simples e acessível.

Segundo.1. Quanto à inteligibilidade, requer a demonstração 
de que as expressões linguísticas utilizadas apresentem boa 
conformação gramatical e que estão cumpridas as condições 
contextuais e típicas ao ato discursivo.
Segundo.2. Quanto à clareza, dá-se a partir da objetividade 
no desenvolvimento de suas razões, e nos pontos e questões 
processuais pertinentes.19 Assim como a utilização correta 

15 Para Conte (2016, p. 295), “afirmações genéricas, formalmente lançadas pelo juiz, que 
em nada respondem aos porquês, antes, não raro, encerram petição de princípio”.

16 Em Taruffo (2014, p. 243), ao manifestar-se sobre a narrativa processual. Ainda 
nesse sentido, Lucca (2015, p. 220), afirma que a coerência, nesse caso, diz respeito 
ao que MacCormick denomina de consistência. Daí dever ser “lógica e coesa”. 
Para Conte (2016, p. 374), “racionalidade=clareza/coerência”. 

17 E nesse sentido, suficiente é a fundamentação que aborda todas as questões rele-
vantes ao processo. Diz respeito, principalmente às “razões pelas quais não foram 
acolhidas as alegações e provas produzidas pela parte sucumbente” (LUCCA, 
2015, p. 222). Essa suficiência guarda consigo os dois aspectos já citados anterior-
mente: um fático, e outro técnico-jurídico. A completa fundamentação inicia-se 
por satisfeita, quanto aos fatos, quando contiver manifestação de maneira expressa 
sobre “todas as circunstâncias fáticas que envolvem o pedido”, ou seja, “devem ser 
definidos quais fatos são verdadeiros para o processo, e por quê, e quais fatos não 
são verdadeiros para o processo, e por quê. As razões dadas devem ser concretas, 
e não vagas e lacônicas” (LUCCA, 2015, p. 224).

18 Sobre o “prisma semiológico”, v. Conte (2016, p. 395).

19 Assim em Lucca (2015, p. 218). Para Toulmin, a clareza de um argumento decor-
re da clara exposição das formalidades da avaliação racional, na forma própria 
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das regras sintáticas e semânticas e da ordenação das propo-
sições ordenadas.20

Segundo.3. Quanto à completude, entenda-se, inicialmente, 
como a abordagem de todas as questões relevantes ao processo. 
Reafirma-se a importância do 1º Critério.
Segundo.4. Quanto à aceitabilidade discursiva, será visuali-
zada a partir do conjunto de Critérios para a explicitação de 
(JJ), seja a partir do ponto de vista de sua qualidade como 
argumento21, seja de acordo com a estrutura do desenvolvi-
mento do processo discursivo-jurídico- processual.22

Segundo.5. Quanto à simplicidade e à acessibilidade da 
linguagem utilizada, recomenda-se precisão quanto à tec-
nicidade jurídica necessária, contudo a compatibilizando 

(TOULMIN, 2001, p. 204).

20 Assim em Conte (2016, p. 395). Taruffo (2006, p. 242) assim afirma a respeito da 
relação entre os enunciados que formam JJ: “Las relaciones que se han definido 
sintéticamente con el término “implicación” pueden ser interpretadas conforme a los 
esquemas de la lógica de las inferencias y de acuerdo a los principios de interpreta-
ción semántica.” Em termos lógicos, evitam-se as falácias de ambiguidade. Esse 
critério encampa, na perspectiva do juiz, a regra 1.4 de Alexy (2001, p. 293): “Ora-
dores diferentes não podem usar a mesma expressão com diferentes significados”.

21 Como vimos, interessa-nos a racionalidade no que tange à possibilidade de aná-
lise objetiva das exteriorizações, sobre a qual analisaremos a presença ou não de 
certa racionalidade (HABERMAS, 2012, p. 31).

22 Assim em Habermas (1997, p. 280-281). Nesse diapasão, a intersubjetividade 
encontra-se presente desde as bases iniciais de qualquer teoria argumentativa e 
nos conduz a um tipo específico de racionalidade (jogos de linguagem), a qual 
se exprime “numa práxis de fala que, com seus papéis dialogais e pressupostos 
comunicativos, é talhada para uma meta ilocucionária: o reconhecimento in-
tersubjetivo das pretensões de validade” (HABERMAS, 2004, p. 127-128) . Re-
lembremos, também, que essa meta aponta para a construção de um consenso e 
realização da fala orientada ao entendimento, através de seus dois níveis (com-
preensão e aceitabilidade), nos conduzindo ao reconhecimento de que a racio-
nalidade de um proferimento estaria vinculada à “aceitabilidade fundamentada 
num contexto dado” (HABERMAS, 2004, p. 103). A partir desta distinção foi 
possível também entender que toda argumentação teria por objetivo conseguir 
a adesão do auditório, mediada pela linguagem, sem qualquer violência física ou 
psicológica (GÜNTHER, 2004, p. 29 e ss.). Assim também como visto em Alexy: 
“Quem apresenta razões justificativas para algo ao menos pretende aceitar a ou-
tra parte como parceiro de igual posição, ao menos no que se refere ao processo 
justificativo, e nem deseja praticar coerção nem depender da coerção exercida 
por outros. Além disso, exige ser capaz de defender a afirmação não só diante 
do parceiro de discurso em questão, mas também para qualquer outra pessoa.” 
(ALEXY, 2001, p. 190).
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com o melhor entendimento possível por parte da população 
em geral.23

Segundo.5.1. Registra-se a necessidade do uso comunica-
tivo da linguagem.24

Segundo.5.2. Recomenda-se, nesse sentido, a utilização 
dos critérios compatíveis previsto pelo art. 11 da Lei 
Complementar n. 95/98.25

Segundo.5.3. Recomenda-se a não utilização de palavras 
alheias à importância do ato.26

Segundo.6. Analisada de maneira ampliada, a racionalidade da 
(JJ) está diretamente vinculada à sua disposição para receber 
críticas, a partir das relações internas lógico-argumentativas e 
de sua capacidade de desenvolver-se fundamentadamente nos 
moldes do layout proposto.27

23 Assim em Conte (2016, p. 395). Com Lucca (2015, p. 219-220), quanto à possibili-
dade de compreensão da explicitação pelas pessoas em geral. Registra-se, a partir do 
uso comunicativo da linguagem, a necessidade de uma justificação “diante dos ou-
tros”, ou, em outras palavras, “que se justifique no fórum público de argumentação”, 
já que argumentos guardam originariamente uma natureza pragmática, necessitan-
do, pois, de relações interpessoais (HABERMAS, 2004, p. 111-112) . Isso guarda 
relação direta com os aspectos endo e extraprocessual da justificação jurídica.

24 Assim em Habermas (2004, p. 111-112), e Atienza (2003). Esse critério encampa, 
na perspectiva do juiz, a regra 1.4 de Alexy (2001, p. 293): “Oradores diferentes 
não podem usar a mesma expressão com diferentes significados”.

25 Assim em Lucca (2015, p. 219-220).

26 Assim em Conte (2016, p. 394).

27 Por isso a importância da criticabilidade/contestabilidade da asserção explicitada. 
O que faz com que Toulmin (2001, p. 16) afirme que “podemos ‘contestar’ as as-
serções; e a contestação que fazemos só terá de ser acolhida se pudermos provar 
que o argumento que produzimos para apoiá-la está à altura do padrão”. Por isso, 
aquele que explicita a asserção deve estar sempre disposto a defendê-la em caso de 
crítica. Tal defesa é exercida mediante argumentos justificatórios que devem possuir 
critérios para a realização dessa criticabilidade de seus méritos, e por conseguinte, 
da asserção. Considerando-se então, o “pressuposto central da racionalidade” (HA-
BERMAS, 2012, p. 45): que a racionalidade de uma exteriorização está vinculada à 
sua disposição para receber críticas, bem como à sua capacidade de se fundamentar 
(HABERMAS, 2012, p. 34), e aprofundando tal tema no contexto especificamente 
recortado de uma decisão judicial (e sua fundamentação), aplicamos essa mesma 
ideia, partindo de um aspecto geral para outro específico, sem abandonarmos, po-
rém a generalidade de sua criação. Também como vimos anteriormente, a análise 
quanto ao tema racionalidade em Toulmin opera uma transferência, uma realoca-
ção. Sua perspectiva proporcionou o entendimento de que “um homem que faz uma 
asserção faz também um pedido - pede que lhe demos atenção ou que acreditemos 
no que afirma”, ou seja, diante de uma asserção realizada teríamos a veiculação de 
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Numa perspectiva teleológica, a fundamentação pode ser vista 
como justificação da interferência estatal no patrimônio jurídico do 
indivíduo. O que nos remete à necessária explicitação de que a decisão 
tomada o foi assim com base no ordenamento jurídico vigente (LUCCA, 
2015, p. 198). Por isso a fundamentação “depende da efetiva demonstra-
ção de que aquele ato é jurídico” (LUCCA, 2015, p. 199). Guardadas, por 
óbvio, todas as considerações que tal complexidade possui em si.

Considerando-se, portanto, a perspectiva sob a ótica da funda-
mentação, aponta Schmitz (2015, p. 204) para um fenômeno intitulado 
de “uso estratégico da jurisdição”. Trata-se da “utilização de subterfúgios 
argumentativos para optar (no sentido de escolher livremente) em quais 
situações determinados elementos normativos possuem ou não relevân-
cia para solucionar um caso concreto”. Desse modo, o magistrado atua 
com base na sua preferência subjetiva por um determinado resultado, 
aplicando (ou não) determinado enunciado de súmula, ou realizando 
uma interpretação de dispositivo normativo sem a devida justificação 
para tanto.

Assim,

Chama a atenção também que o modelo de decisão judicial 
continua o mesmo há mais de um século: a fundamentação se 
restringe a citação da lei, da súmula ou do verbete, problemática 
que se agrava com a institucionalização da súmula vinculante. 
Daí a (correta) exigência de Dworkin: uma “responsabilidade 
política” dos juízes (1986). Os juízes têm a obrigação de justificar 
suas decisões, porque com elas afetam os direitos fundamentais 
e sociais, além da relevante circunstância de que, no Estado 
Democrático de Direito, a adequada justificação da decisão se 
constitui em um direito fundamental. O sentido da obrigação 
de fundamentar as decisões, previsto no art. 93, IX, da Consti-
tuição do Brasil, implica, necessariamente, a justificação dessas 
decisões. (STRECK, 2014a, p. 931).

Por isso, na seara do que já apontado com Schmitz (2015) acima, 
e conforme nos indica Abboud (2014, p. 359), “tanto a cláusula geral 

um pedido (implícito), e que seus méritos dependeriam dos méritos do argumento 
que fundamenta a asserção (TOULMIN, 2001, p. 16) Por fim, reafirmemos: a razão 
passa a ser aceita (intersubjetividade) a partir da justificação de nossas convicções/
opiniões (CAMARGO, 2003, p. 144-145) .
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quanto o conceito jurídico indeterminado, atualmente, possuem grande 
importância para assegurar a mobilidade do sistema jurídico”, já que, 
por meio deles, “é possível a concretização da principiologia consti-
tucional no caso concreto”. Porém, adverte o autor: não se pode mais 
admitir a utilização de ambos “para fazer com que o magistrado possa 
alcançar a decisão que quiser”, ou seja, “esses institutos não podem ser 
manejados como input para o magistrado trazer sua vontade e sua 
discricionariedade para solucionar o caso jurídico”.

O grande problema desse “uso estratégico” diz respeito à escolha 
dos argumentos justificatórios, buscando convencimento. Em regra, por-
tanto, a fundamentação nos parecerá legítima, contudo, contém de forma 
oculta “um ato velado de discricionariedade”, sendo que a verificação desse 
ato, como tarefa dificílima, somente poderá ser assim realizada com “a 
compreensão de o que significa verdadeiramente fundamentar uma deci-
são judicial” (SCHMITZ, 2015, p. 207). Infelizmente,

Isso ocorre muito frequentemente quando se percebe que uma 
mesma citação doutrinária, ou trecho de julgado anterior, é uti-
lizado como uma máxima que pretensamente resolve um caso 
concreto. São os casos de decisões estereotipadas, que seguem 
uma fórmula genérica apta a “resolver” uma infinidade de lides 
semelhantes. Repita-se que “a inexistência de motivação carac-
teriza-se não apenas pela ausência completa das razões justifica-
tivas, assim, por exemplo, quando a sentença contém somente o 
relatório e o dispositivo, como, também, nas hipóteses de moti-
vação aparente ou simulada, isto é, quando as razões utilizadas 
pelo órgão jurisdicional constituem um estereótipo ou simples 
formulário, sem correlação comas questões debatidas ou o con-
texto factual específico estabelecido pelas demandas das partes. 
(SCHMITZ, 2015, p. 207-208).

Daí, a necessária superação, a partir do referencial teórico 
apontado, da distinção entre os contextos de discovery e justification, 
superando a base teórica nuclear das Teorias da Argumentação Jurídica 
“padrão” (MONTEIRO, 2019), com o entendimento acerca da dupla 
racionalidade (hermenêutica e apofântica) também presente no âmbito 
da interpretação/decisão judicial. Assim, para além da fundamentação 
como mera justificativa (ornamento) de uma decisão subjetivista-so-
lipsista, ou seja, superando-se a sua aceitação de modo teleológico, 
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a superação deste paradigma subjetivista faz com que entendamos a 
decisão judicial e sua fundamentação a partir da intersubjetividade, a 
qual consiste em condição para o surgimento de uma decisão (STRE-
CK; DELFINO, p. 886- 888; MONTEIRO, 2019).

Daí a impossibilidade de aceitarmos a ideia de que o magistrado 
primeiro decide o caso concreto, e posteriormente elabora um discurso 
justificativo dessa decisão já tomada (SCHMITZ, 2015, p. 221; CONTE, 
2016; STRECK, 2014a, p. 615).

Por isso,

Quando se decide e depois se busca a motivação, essa última será 
pro forma. O intuito de uma fundamentação dessas é tão somente 
a de preencher formalmente um dos elementos da sentença, mas 
não a aplicação do direito ao caso sob uma perspectiva hermenêu-
tica. Decidir e depois buscar o fundamento consiste em fórmula 
que não se coaduna com o Estado Democrático de Direito, haja 
vista se tratar de uma forma de maquiar verdadeira arbitrariedade, 
porque decidir conforme eu quero e depois buscar o fundamen-
to, configura uma simples manobra para disfarçar arbitrariedades. 
Ademais, em um contexto, atualmente predominante, em que são 
admitidas: toleradas diversas decisões divergentes para o mesmo 
caso concreto, a fórmula “primeiro decido depois busco o funda-
mento”, constitui em forte álibi para se blindar qualquer tipo de 
favorecimento no judiciário, bem como decisões arbitrárias e dis-
cricionárias. (ABBOUD, 2014, p. 67.)

Assim, a partir da

[...] circularidade da compreensão e o caráter indispensável do 
momento hermenêutico na interpretação [...], os dois primeiros 
“elementos” (a “descoberta” e a elaboração da decisão) já deve-
riam ocorrer conjuntamente com o terceiro (a argumentação). 
Do contrário, como se poderia explicar o primeiro momento, 
onde a decisão é “obtida”, se não pelo próprio raciocínio do 
julgador? É apenas com a formulação de argumentos jurídicos 
que se pode tomar a decisão; admitir o contrário significaria 
retornar a hermenêutica clássica, onde o intérprete, dotado de 
um discernimento privilegiado, revelava sentidos escondidos 
no texto. (MONTEIRO, 2019; SCHMITZ, 2015, p. 222- 223).
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Por fim, ao se afirmar que decidir (descobrir) e justificar (fun-
damentar) são momentos diferentes tem-se a defesa, também, de que 
a palavra sentença venha de “sentire”, como se o julgador usasse de sua 
sensibilidade no caso e, só posteriormente, fosse em busca de argumentos 
para validar o que anteriormente e de modo instintivo concluiu (SCH-
MITZ, 2015, p. 222-223).
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3. RACIONALIDADE, DECISÃO E JUSTIFICAÇÃO 
RACIONAL

Como vimos anteriormente, há estrita relação entre EDD e 
fundamentação. E, por conseguinte, entre a legitimidade do exercí-
cio jurisdicional e suas decisões proferidas, a partir da análise de suas 
fundamentações.

Nesta seara, “a exigência de fundamentação presta inestimável 
serviço à legitimidade democrática, de maneira especial no que con-
cerne à aceitabilidade e à transparência das decisões formuladas pelo 
Estado-juiz” (CONTE, 2016, p. 169). Assim como também registra Alexy 
(2001, p. 13), ao afirmar que da “possibilidade da argumentação jurídica 
racional dependem não só o caráter científico da jurisprudência, mas 
também a legitimidade das decisões judiciais”, e, em complemento, 
podemos notar em Günther (2004, p. 368-369), ao defender que a legi-
timidade do (restrito) discurso jurídico dependerá, então, das possíveis 
argumentações que lhe foram admitidas, bem como através das quais se 
consiga destacar eficientemente as razões, as quais devem se referir, no 
âmbito da fundamentação, à consideração de todos os interesses, e no 
âmbito da aplicação, ao exame de todos os sinais característicos situa-
cionais. Sendo, então, a decisão final, especialmente quanto ao segundo, 
deve fundamentar-se no contexto coerente da ordem jurídica vigente, 
o que, diante da indeterminação do direito e colisões normativas, nos 
remete à consideração imparcial de todos os sinais característicos situ-
acionais, evidenciando-se que argumentações de adequação imparciais 
são inevitáveis para suas soluções.

Por um lado, esta proposta nos direciona ao reconhecimento de 
que a importância do tema transcende aos interesses dos sujeitos pro-
cessuais alcançando também a todo e qualquer cidadão (ALEXY, 2001, 
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p. 13). E, em complemento, relembrando-se todas as mudanças ocorridas 
no cenário jurídico-político no contexto pós-segunda guerra, nos remete 
à direta vinculação da legitimidade da decisão judicial ao desenvolvi-
mento dos argumentos de sua justificação (ALEXY, 2001, p. 13).

É imperioso entendermos a diferenciação entre os tipos/critérios 
de legitimidade que envolvem os poderes legislativo e judiciário. Quanto 
o primeiro, o procedimento democrático guarda contornos específicos 
quanto à produção dos dispositivos normativos. Já quanto ao segundo, 
é comum a referência à legitimidade da atividade jurisdicional “de seu 
exercício procedimentalizado, da participação efetiva das partes no pro-
cesso, e da juridicidade e racionalidade das decisões ao final proferidas” 
(LUCCA, 2015, p. 125-126; SCHMITZ, 2015, p. 184-185).

Quanto a tal racionalidade, esta depende, sempre, “da demons-
tração de que as decisões estão fundadas nas normas jurídicas que regem 
a sociedade e nos fatos devidamente provados pelas partes mediante o 
exercício do contraditório e da ampla defesa” (LUCCA, 2015, p. 126). 
Ou, nos dizeres de Conte (2016, p. 371), “a racionalidade da funda-
mentação da decisão judiciária concerne ao modo de construir, argu-
mentativamente, em determinada visão, o discurso justificativo judicial 
regulado, também em determinada concepção, pela lei, no escopo de 
estabelecer a validade jurídica do decisório”. Além disso, vale ressaltar 
que uma sentença que apresente fundamentação não está imantada de 
legitimidade por si só, pois há a possibilidade de, em seu corpo, haver 
“falsos argumentos que escondam a discricionariedade não autorizada” 
(SCHMITZ, 2015, p. 212).

Daí que, a racionalidade da decisão judicial, para além de uma 
perspectiva lógico-formal, requer fundamentação adequada quanto ao 
juízo de fato, desenvolvida por critérios racionais, tanto quanto ao acerta-
mento dos fatos relevantes, quanto à “controlabilidade da validade lógica, 
da coerência maccormickiana e da aceitação” (CONTE, 2016, p. 372). 
Sendo que “a aferição da racionalidade da decisão judiciária obede-
ce, primeiramente, à sua estrutura lógica, cuja validade, vinculada aos 
enunciados fáticos e jurídicos do discurso justificativo, há de ser suscetível, 
à luz de critérios lógicos, de reconhecibilidade e de controlabilidade. 
Contudo, a ossatura lógica da decisão e sua estrutura justificativa não 
têm o condão de esgotar o diagnóstico da correspondente racionalidade” 
(CONTE, 2016, p. 371).
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Por isso, acompanhando o parágrafo anterior, reconhecemos 
com Conte (2016, p. 377) que as linhas essenciais de uma justificação 
racional nos conduzem inicialmente à noção de aceitabilidade racional.28 

Por outro lado, “racionalidade é argumentação coerente”, já que, a partir 
da intersubjetividade, “a racionalidade diz com o seu uso na linguagem 
comum” (CONTE, 2016, p. 378).

Relembrando o que dito acima a partir da perspectiva teleo-
lógica da fundamentação, segundo Schmitz (2015, p. 210), a doutrina 
clássica elenca dois objetivos básicos: o impedimento às arbitrariedades 
e a possibilidade de a parte vencida saber exatamente como recorrer de 
uma decisão.

É preciso, também, reconhecer a importância da função de 
controle da fundamentação das decisões, com sendo talvez a mais im-
portante de todas, e a aborda sob quatro perspectivas de controle: com 
relação aos fatos, com relação ao Direito, controle pelas partes e pelos 
tribunais (LUCCA, 2015, p. 126; DIDIER JR. BRAGA, OLIVEIRA, 
2015, p. 318), e controle pela sociedade (CONTE, 2016, p. 213; DIDIER 
JR, BRAGA, OLIVEIRA, 2015, p. 318). Quanto ao primeiro âmbito do 
controle, ressalta a importância da necessidade da fundamentação a 
partir da aferição dos critérios utilizados pelo magistrado para solucionar 
questões de fato.

Quanto ao controle com relação ao Direito, em meio a afirma-
ções de que “quanto mais fluido for o ordenamento jurídico, repise-se, 
mais premente é a necessidade de que as decisões sejam bem fundamen-
tadas, afastando-se qualquer dúvida sobre o efetivo respeito da ordem 
jurídica”, se constroem defesas teóricas que defendem que “para aqueles 
que acreditam que o Direito é criado pelo juiz ao interpretar o texto nor-
mativo ou ao preencher lacunas e definir o sentido de cláusulas gerais e 
conceitos indeterminados, a motivação legitima esta atividade criativa, 
racionalizando-a e propiciando a discussão sobre a validade da norma 
jurídica criada”. Por outro lado, para os que refutam (posição de Lucca) 
tal criação, “a motivação serve a demonstrar que a decisão judicial não 
usurpa poderes legiferantes que não são seus, legitimando igualmente 
a atividade jurisdicional pela demonstração da juridicidade da decisão” 
(LUCCA, 2015, p. 136).

28 Referencia o autor à racionalidade comunicativa habermasiana, por referência a 
Aarnio.
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Contudo, apesar de reconhecermos a importância da pers-
pectiva exposta no parágrafo anterior, temos de ficar atentos, pois, a 
admissão do referencial teórico a partir das modificações propostas pelo 
Constitucionalismo Contemporâneo e a influência da CHD nos impe-
dem de reconhecer relações entre “fluidez” do ordenamento jurídi-
co e “solidez” da fundamentação da decisão, caso as entendamos como 
possibilitadoras de diferenciações a priori entre graus/tipos de funda-
mentação. Assim como o caso, não é fácil (easy), nem difícil (hard), e 
nem trágico (ATIENZA, 2003), a fundamentação não será simples/
complexa aprioristicamente. É imperioso entendermos o caso concreto 
como sendo condição de possibilidade para a interpretação/aplicação 
do direito e de sua relação com a construção da resposta adequada ao 
caso, e de que a fundamentação da decisão deve demonstrar o iter reali-
zado pelo intérprete-julgador, não só justificando a decisão para o caso, 
mas também revelando o percurso estabelecido para a conclusão apre-
sentada (MOTTA, 2012, p. 3; MONTEIRO, 2020). Fundamentar, pois, 
trata-se de um “dever constitucional e condição de validade de qualquer 
decisão, seja ela qual for” (MOTTA, 2012, p. 36-37; MONTEIRO, 2020).

Quanto ao controle pelas partes e pelos tribunais, temos que às 
partes, inicialmente, interessa o controle e discussão da decisão proferi-
da, a partir do interesse no resultado favorável do processo – apesar de 
reconhecermos certo ceticismo nesta função justamente pelo interesse 
existente. E a simples possibilidade de interposição de recursos faz com 
que se tenha o conhecimento das razões da decisão a qual se atacará 
(LUCCA, 2015, p. 137; SCHMITZ, 2015, p. 211). A fundamentação, 
então, tem também como papel a prestação de contas à sociedade, visto 
que, num EDD, todos os membros de seu corpo político são, de alguma 
forma, intérpretes de Constituição. É forma de controle externo da pres-
tação jurisdicional – não só pelas partes do processo, mas por quem 
quer que seja. Perde a decisão, assim, “seu caráter autoritário e passa a 
ser resultado de um diálogo” (SCHMITZ, 2015, p. 213).

Para Conte (2016, p. 303), a fundamentação “consente (i) forte 
anteparo contra o arbítrio, o abuso de autoridade e a parcialidade 
judiciais, e (ii) molecularização argumentativa, a apregoar um fator de 
legitimação do exercício da jurisdição, principalmente em sistemas jurí-
dicos como o brasileiro, nos quais juízes de primeiro grau de jurisdição 
são profissionais (investidura técnica), escolhidos pelo sistema de con-
curso público de provas e títulos. De resto, não eleitos pelo povo”.
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É a fundamentação, a partir desse(s) controle(s), também é vista 
como tendo dupla função, servindo como um “duplo discurso: é um 
discurso para a solução do caso, dirigido às partes, e um discurso para a 
formação do precedente, dirigido à coletividade (DIDIER JR; BRAGA; 
OLIVEIRA, 2015, p. 315). Daí o entendimento de que possui uma função 
endoprocessual, e outra exoprocessual (DIDIER JR, BRAGA, OLIVEIRA, 
2015, p. 315; CONTE, 2016, p. 426-427).

A fundamentação adquire, então, legitimidade a partir dessa(s) 
controlabilidade(s) (accountability) das decisões judiciais, oportunizando 
o debate e as discordâncias num ambiente democrático. Adquire não só 
legitimidade entre as partes, mas também como ato do Poder Judiciá-
rio, que deve se justificar por compor o Estado Democrático de Direito. 
Como finaliza Schmitz (2015, p. 214): “O prestar contas não significa 
necessariamente que alguém, alheio a uma lide individual, vá exercer 
alguma espécie de correção da decisão; a ideia de controle externo é 
uma construção decorrente das exigências constitucionais feitas ao Judi-
ciário. Em outras palavras, o controle da fundamentação pela sociedade, 
embora seja uma ficção, é uma ficção da qual depende a legitimidade 
das decisões jurisdicionais”.

Outro ponto a que se deve atenção diz respeito à instrumen-
talidade do processo, presente no âmbito jurídico nacional.29 Devemos 
tomar cuidado com tal perspectiva, pois:

Nesse ponto, o grande risco assumido pela teoria da instrumen-
talidade é que o julgador/intérprete seja ainda aquele sujeito in-
dividualista que, mesmo na intenção de respeitar valores sociais, 
acaba atribuindo como tais o seu próprio senso de justiça e de 
equidade. A jurisdição assume funções criativas, sem que tenha 
sido desenvolvida uma teoria da decisão judicial. Dinamarco 
inclusive aponta a possibilidade de desviar-se do que diz a lei, 
para atender a essa finalidade maior justiça. Veja-se o seguinte 
trecho: “Se o texto aparenta apontar para uma solução que não 
satisfaça ao seu sentimento de justiça, isso significa que prova-
velmente as palavras do texto ou foram mal empregadas pelo 
legislador, ou o próprio texto, segundo a mens legislatoris, discrepa 

29 Essa perspectiva teórica desenvolve-se no Brasil, especialmente a partir da dé-
cada de 70 e da obra de Dinamarco intitulada A instrumentalidade do Processo. 
Para conferir observações sobre o desenvolvimento de tal perspectiva, v. Schmitz 
(2015, p. 185 e ss.), Abboud (2014, p. 362 e ss.).
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dos valores aceitos pela nação no tempo presente. Na medida 
em que o próprio ordenamento jurídico lhe ofereça meios para 
uma interpretação sistemática satisfatória perante o seu senso de 
justiça, ao afastar-se das aparências verbais do texto e atender aos 
valores subjacentes à lei, ele estará fazendo cumprir o direito?”. 
(SCHMITZ, 2015, p. 186)

30

Por isso, é importante estarmos atentos à criação/aumento 
de um déficit democrático a partir da encampação de tal perspectiva 
teórica. Registrando-se, contudo, que a afirmação de que o processo 
consiste em instrumento em relação ao direito material não guarda as 
mesmas conotações da perspectiva teórica acima, já que, numa “divi-
são de tarefas”, por óbvio possui ínsita instrumentalidade (SCHMITZ, 
2015, p. 188; ABBOUD, 2014, p. 365). Daí as importantes críticas de 
Abboud (2014, p. 366):

Destarte, a instrumentalidade do processo cria verdadeiro lastro 
para o ativismo e para a discricionariedade, mormente em virtu-
de de três pontos: 1.) a jurisdição como categoria central da teoria 
geral do processo concentra na figura do juiz todas as atenções. 
Essa concentração de atenções, paradoxalmente, ao invés de 
limitá-lo em sua atividade, amplia demasiadamente seus pode-
res, caindo num relativismo próprio da filosofia da consciência; 
2.) Esse tipo de teoria separa radicalmente Estado e indivíduo e 
reitera uma relação de sujeição desta para com aquele; 3.) Como 
há riscos democráticos para a figuração do processo nos postu-
lados da instrumentalidade, posto que sob o argumento de que 
a jurisdição deve preocupar-se com o atendimento dos escopos 
políticos e sociais, legitima-se qualquer tipo de provimento de 
caráter discricionário-ativista-decisionista.

Em complemento:

a ideia de instrumentalidade em si não tem a preocupação de 
destacar o juiz como protagonista na atribuição de sentidos. 
Trata-se de uma forma de raciocínio que teve como objetivo 
centralizar a jurisdição como polo metodológico do estudo do 
processo. A instrumentalidade é uma tese sobre epistemologia 
do processo. Ocorre que o conteúdo do pensamento instrumen-

30 Trecho final retirado de Dinamarco (2013, p. 361).
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talista pode gerar inconsistências: alimentar o protagonismo. As 
razões para essa constatação são facilmente perceptíveis através 
de uma análise histórica. Basta perceber a semelhança com as 
ideias de Franz Klein, que na Alemanha do início do século XX 
já “enxergava um enorme significado (escopo) político, econô-
mico e social do processo, [...] que deveria ser resolvido median-
te uma atuação mais efetiva do Estado”.31 A ideia de pacificação 
social como finalidade do processo vem dessa época, com alusão 
aos argumentos de “justiça social”. O risco é patente. A mesma 
alusão a argumentos em nome desse sentimento de justiça co-
munitário pode servir para justificar posições ideológicas ex-
tremamente opostas entre si. Assim, por um lado, os juízes da 
Alemanha do início do século decidiam, alegadamente, com sua 
consciência, apelando para a captação de sentimentos da socie-
dade.32 Como lembra Dierle Nunes, o ideal de um juiz portador 
de uma visão privilegiada dos valores da sociedade lembra muito 
o modelo de juiz da Alemanha da Segunda Guerra, que buscava 
uma “coincidência de convicção no sentir e querer de todos os 
membros da comunidade jurídica”.33 (SCHMITZ, 2015, p. 191)

31 Retirada de Nunes (2008, p. 83).

32 A constatação é de Ingeborg Maus, trazida por Dierle (2008, p. 90).

33 Retirada de Nunes (2008, p. 145).
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4. FUNDAMENTAÇÃO E RESPOSTA CONSTITUCIO-
NALMENTE ADEQUADA

A partir do desenvolvimento de sua Crítica Hermenêutica do 
Direito (CHD), Streck desenvolveu, e vem aprimorando sua Teoria da 
Decisão Judicial. Fincado no combate à discricionariedade, a partir da 
utilização de um paradigma hermenêutico que transita em Heidegger-
-Gadamer-Dworkin, proporcionando, dentre outros temas, a defesa da 
a incindibilidade da distinção entre casos fáceis e casos difíceis e uma 
específica relação entre regras e princípios, desenvolve (especialmente 
a partir de Dworkin) uma Teoria da Decisão de modelo construtivista: 
“teoria que onera o intérprete no momento de construir seu argumento 
de modo a apresentar uma justificação adequada à constituição do ajuste 
por ele realizado entre as circunstâncias concretas do caso e o contexto 
normativo do direito da comunidade política” (ABBOUD, 2014, p. 470).

E a partir desta empreitada, Streck (2014a, p. 600) propõe um 
conjunto mínimo de cinco princípios (padrões) “conformadores de um 
agir concretizador da Constituição”, ou, para Abboud (2014, p. 472), um 
“minimum applicandi” no momento de afirmação da decisão judicial. 
Tais princípios encontram-se “sustentados na historicidade da compre-
ensão e na sedimentação da principiologia estabelecida pela tradição 
do Estado Democrático de Direito”, e só se manifestam numa reflexão 
prático-concreta, já que “representam um contexto de significações his-
tórico-compartilhadas por uma determinada comunidade política, uma 
vez que abarcam e apontam para além dos diversos padrões (princípios, 
subprincípios, pontos de vista) forjados na tradição do Estado Demo-
crático de Direito” (STRECK, 2014a, p. 601). São eles: (1) a preservação 
da autonomia do direito; (2) o controle hermenêutico da interpretação 
constitucional; (3) efetivo respeito à integridade e à coerência do direito; 
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(4) dever fundamental de justificar as decisões e (5) o direito funda-
mental a uma resposta constitucionalmente adequada. No âmbito do 
presente trabalho interessa-nos traçar algumas observações a respeito 
do princípio (4) e sua relação com o (5).

A partir de (4), blindamo-nos contra historicismos ou a-histori-
cidades; contra conteúdos a-morais ou a-históricos. A institucionalização 
da moral no texto constitucional através dos textos que “traduzem de-
ontologicamente a promessa de uma vida boa, uma sociedade solidária, 
o resgate das promessas da modernidade, etc.” conduze-nos à “síntese 
do fenômeno hermenêutico-interpretativo” diante de um caso concreto 
(STRECK, 2014a, p. 614). Portanto, a historicidade da compreensão de-
monstra- se o “elemento fundamental do dever de fundamentação das 
decisões e, ao mesmo tempo, como pressuposto do princípio do direito 
fundamental a uma resposta constitucionalmente adequada” (STRECK, 
2014a, p. 614).

Esse quarto princípio faz com que entendamos a justificação 
não como mera “motivação”, e com o importante papel diante da trans-
parência do processo democrático de aplicação das leis. Não se trata, 
pois, de um direito “teleológico”, mas sim, de uma accountability perma-
nente, de um direito fundamental do cidadão, pois, se o EDD “representa 
a conquista da supremacia da produção democrática e do acentuado 
grau de autonomia do direito, a detalhada fundamentação das decisões 
proporciona uma espécie de accountability (STRECK, 2014a, p. 615).

Este quarto princípio, portanto, é complementado pelo quinto 
(5) - o direito fundamental a uma resposta constitucionalmente adequada 
-, que se traduz “na garantia de que cada cidadão tenha sua causa julgada 
a partir da Constituição e de que haja condições para aferir se essa resposta 
está ou não constitucionalmente adequada” (STRECK, 2014a, p. 615).

Parece despiciendo referir que o direito fundamental a uma res-
posta constitucionalmente adequada não implica a elaboração 
sistêmica de respostas definitivas. Isto porque a pretensão de se 
buscar respostas definitivas é, ela mesmo, anti-hermenêutica, 
em face do congelamento de sentidos que isso propiciaria. Ou 
seja, a pretensão a esse tipo de resposta sequer teria condições 
de garanti-la. Em outras palavras, corre-se o risco de produzir 
uma resposta incorreta. Mas o fato de se obedecer à coerência 
e à integridade do direito, a partir de uma adequada suspensão 
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da pré-compreensão que temos acerca do direito, enfim, dos 
fenômenos sociais, por si só já representa o primeiro passo no 
cumprimento do direito fundamental que cada cidadão tem de 
obter uma resposta adequada à Constituição. Veja-se, nesse sen-
tido, que Habermas, em seu Era das transições, embora a partir 
de uma perspectiva não propriamente próxima a hermenêutica, 
mas, evidentemente antirrelativista e esse ponto interessa sobre-
modo à hermenêutica constitucional aqui trabalhada -, afirma 
que a busca da resposta correta ou de um resultado correto so-
mente pode advir de um processo de autocorreções reiteradas, que 
constituem um aprendizado prático e social ao longo da história 
institucional do direito. (STRECK, 2014a, p. 617).

Nos moldes de outros anteriores, este princípio também guarda 
relação direta com o quarto, tendo, com este, uma “relação de estrita 
dependência”. Por isso:

a) Como princípio instituidor da relação jurisdição-democracia, 
a obrigação de fundamentar - que, frise-se, não é uma funda-
mentação de caráter apodídico visa a preservar a força normativa 
da Constituição e o caráter deontológico dos princípios.
b) Consequentemente, representa uma blindagem contra in-
terpretações deslegitimadoras e despistadoras do conteúdo que 
sustenta o domínio normativo dos textos constitucionais.
c) Trata-se de substituir qualquer pretensão solipsista pelas 
condições histórico-concretas, sempre lembrando, nesse con-
texto, a questão da tradição, da coerência e da integridade, para 
bem poder inserir a problemática na superação do esquema 
sujeito-objeto pela hermenêutica jurídica.
d) Há, assim, um direito fundamental a que a Constituição seja 
cumprida. Trata-se de um direito fundamental a uma resposta 
adequada à Constituição ou, se quiser, uma resposta constitucio-
nalmente adequada (ou, ainda, uma resposta hermeneuticamente 
correta em relação à Constituição).
e) Essa resposta (decisão) ultrapassa o raciocínio causal-explica-
tivo, buscando no ethos principiológico a fusão de horizontes de-
mandada pela situação que se apresenta. Antes de qualquer outra 
análise, deve-se sempre perquirir a compatibilidade constitucional 
da norma jurídica com a Constituição (entendida, à evidência, no 
seu todo principiológico) e a existência de eventual antinomia.
f) Deve-se sempre perguntar se, à luz dos princípios e dos pre-
ceitos constitucionais, a norma é aplicável à hipótese (ao caso). 
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Mais ainda, há de se indagar em que sentido aponta a pré-com-
preensão [...], condição para a compreensão do fenômeno. Para 
interpretar, é necessário, primeiro, compreender [...] o que se 
quer interpretar. Este “estar diante” de algo [...] é condição de 
possibilidade do agir dos juristas: a Constituição.
g) A decisão constitucionalmente adequada é applicatio (supe-
rada, portanto, a cisão do ato interpretativo em conhecimento, 
interpretação e aplicação), logo, a Constituição só acontece 
enquanto “concretização”, como demonstrado por Friedrich 
Müller a partir de Gadamer.
h) Isto porque a interpretação do direito é um ato de “integração”, 
cuja base é o círculo hermenêutico (o todo deve ser entendido pela 
parte, e a parte só adquire sentido pelo todo), sendo que o senti-
do hermeneuticamente adequado se obtém das concretas decisões 
por essa integração coerente na prática jurídica, assumindo espe-
cial importância a autoridade da tradição (que não aprisiona, mas 
funciona como condição de possibilidade). Não esqueçamos que 
a constante tarefa do compreender consiste em elaborar projetos 
corretos, adequados às coisas, como bem lembra Gadamer. Aqui 
não há outra “objetividade” além da elaboração da opinião prévia a 
ser confirmada. Faz sentido, assim, afirmar que o intérprete não vai 
diretamente ao “texto”, a partir da opinião prévia pronta e instalada 
nele. Ao contrário, expressamente, coloca à prova a opinião pré-
via instalada nele a fim de comprovar sua legitimidade, aquilo que 
significa, a sua origem e a sua validade. (STRECK, 2014a, p. 616).

Assim, o direito fundamental à resposta constitucionalmente 
adequada, será assim:

a) consequência da obediência aos demais princípios, isto é, a 
decisão (resposta) estará adequada na medida em que for respei-
tada, em maior grau, a autonomia do direito (que se pressupõe 
produzido democraticamente), evitada a discricionariedade 
(além da abolição de qualquer atitude arbitrária) e respeitada a 
coerência e a integridade do direito, a partir de uma detalhada 
fundamentação;
b) o direito fundamental a uma resposta adequada à Constitui-
ção, mais do que o assentamento de uma perspectiva democrática 
(portanto, de tratamento equânime, respeito ao contraditório 
e à produção democrática legislativa), é um “produto” filosó-
fico, porque caudatário de um novo paradigma que ultrapassa 
o esquema sujeito-objeto predominante nas duas metafísicas. 
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No campo jurídico, vários autores defendem a possibilidade/
necessidade de respostas corretas e/ou adequadas: Habermas e 
Dworkin sustentam a única resposta correta; Gadamer, embora 
não tenha tratado diretamente dessa temática, vai dizer que [...] 
a constante tarefa de compreender consiste em elaborar projetos 
corretos, adequados às coisas, ou seja, ousar hipóteses que só 
devem ser confirmadas nas coisas mesmas;
c) desse modo, a tese aqui apresentada, que também discuto em 
Verdade e consenso, é uma simbiose entre as teorias de Gadamer 
e Dworkin, com o acréscimo de que a resposta não é nem a única 
e nem a melhor: simplesmente se trata “da resposta adequada à 
Constituição”, isto é, uma resposta que deve ser confirmada na 
própria Constituição, na Constituição mesma. (STRECK, 2014a, 
p. 617-618).

Nesse item, portanto, buscamos traçar as considerações expon-
do a interrelação entre o direito/dever fundamental à fundamentação 
da decisão judicial e o direito fundamental a uma resposta adequada à 
Constituição, demonstrando a importância de ambos, contudo, expondo 
a específica peculiaridade, na análise da relação de ambos, que a fun-
damentação da decisão representa em todo esse cenário, impactando, 
diretamente, nos diversos aspectos do accountability, como já afirmado 
anteriormente.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir, então, da admissão de um Constitucionalismo Con-
temporâneo e da CHD, de forma resumida, temos que “uma decisão 
somente será legitima se contiver os seguintes ingredientes: um contra-
ditório devidamente equalizado, exigindo a apreciação dos argumentos 
dos sujeitos processuais à saciedade, e a decisão controlada a partir do 
dever de fundamentar (accountability), aliado à obediência da integri-
dade e da coerência, vale dizer, uma decisão somente será legitima na 
medida em que consiga se situar numa cadeia de decisões (DNA do 
direito), vedados e permito-me a insistência ativismos, protagonismos e 
discricionariedades” (STRECK, 2014b, p. 318).

E como já defendemos tal posicionamento (MONTEIRO, 
2019), para reforçá-lo no combate às discricionariedades e arbitrariedades, 
algumas das quais citadas acima, relembremos que34:

Por isso, “fundamentamos porque decidimos, e somente decidimos 
fundamentadamente”. E, só “se decide porque se interpreta; só se 
interpreta porque se compreende; só se compreende porque de 
fato há uma concepção prévia, que é a condição de possibilidade 
desse interpretar”. Então, seguindo essa perspectiva temos como 
necessário o reconhecimento da fundamentação como “condição 
de possibilidade para a implementação de direito fundamental de 
primeira dimensão”. E também que a “fundamentação é a condi-
ção de possibilidade para a legitimidade da decisão”.

Daí entendermos que:

34 Trata-se de trechos retirados das obras Motta (2012) e Flach (2016). Para conferir 
as indicações completas, v. Monteiro (2019).
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[...] o julgamento deve se dar por princípios e não por questões 
políticas, por convicção moral ou outros argumentos teleológicos. 
Simplesmente o legislador quis dizer: o cidadão quando vai ao 
judiciário não vai pedir a opinião pessoal do juiz sobre determina-
do assunto; ele quer que o juiz diga o que o direito tem a dizer para 
ele. O legislador despersonalizou a aplicação da lei; em outras 
palavras: em uma democracia, não se pode depender da bondade 
ou da maldade de quem vai dizer o direito. Afinal, todo o poder 
emana do povo e em seu nome será exercido.

Em aportes finais, “a legitimidade da função jurisdicional depen-
de de um profundo esforço hermenêutico por parte de quem tem a tarefa 
de julgar. É preciso ter muito cuidado com argumentações que aparentam 
ser legítimas, mas que na realidade não apresentam a racionalidade e a 
discursividade necessárias, escorando-se em textos de autoridades (aca-
dêmicos de renome, tribunais superiores) sem efetivamente construir 
uma norma para o caso concreto.” (SCHMITZ, 2015, p. 234).
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 RESUMO

O presente estudo está inserido num contexto de uma pesquisa em an-
damento e propõe-se a analisar o oferecimento da assistência jurídica 
gratuita (AJG) no Município de Volta Redonda, no Estado do Rio de 
Janeiro, pela Defensoria Pública da União (DPU) e sua infraestrutura 
em oposição a sua grande demanda, sob o prisma das barreiras e on-
das renovatórias de acesso à justiça exposto por Mauro Cappelletti e 
Bryant Garth, na obra Acesso à Justiça. Inicialmente, com a metodologia 
histórico-bibliográfica, na dogmática jurídica nacional e na análise de 
relatórios institucionais e documentos oficiais, constatou dados iniciais 
acerca da estrutura física e pessoal no órgão. Para tanto, foram (e serão, 
devido à pesquisa ainda estar em andamento) realizadas visitas técni-
cas nos órgãos da instituição, complementando-se as informações para 
uma melhor identificação de situações-problema na prestação da AJG 
pela DPU no município escolhido.

Palavras-chave: Acesso à Justiça; Direitos e Garantias Fundamentais; 
Cidadania; Ondas Renovatórias.
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1. INTRODUÇÃO

O exercício da cidadania, por meio do acesso à justiça, constitui-se 
um entrave prático para a composição de uma sociedade igualitária previs-
ta pela nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Neste 
contexto, a assistência jurídica gratuita (AJG) impõe uma nova concepção 
em relação à Justiça ao possibilitar a ciência dos hipossuficientes sobre seu 
direito de ação, assim como os meios para exercê-lo, não havendo somen-
te o acesso ao Poder Judiciário, mas principalmente a consciência de suas 
demandas juridicamente exigíveis (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). Deste 
modo, a garantia do direito à gratuidade de justiça não é o suficiente, mos-
trando-se essencial que o Estado Democrático de Direito exerça seu papel 
de provedor da inclusão jurídica dos hipossuficientes por meio da Defenso-
ria Pública (BURGER; KETTERMANN; LIMA, 2015), tendo ela não só a 
missão de “defender os necessitados em todos os graus de jurisdição, como 
também lhe foi assinada a tarefa de orientar essa mesma população nos 
seus problemas jurídicos, mesmo que não estejam vertidos em uma causa 
deduzida em juízo” (MENDES, 2013, p. 907).

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:

Art. 1º A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expres-
são e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais 
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e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim 
considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Consti-
tuição Federal.

A breve análise sobre a atuação da Defensoria Pública da União 
(DPU), presente neste trabalho, possui como enfoque a sede situada no 
Município de Volta Redonda, no Sul do Estado do Rio de Janeiro e está 
inserida numa pesquisa ainda em andamento, com um objeto mais am-
plo, complementando a pesquisa sobre a AJG por diversos outros órgãos.

Essa sede da DPU abrange não só os cidadãos volta-redondenses, 
mas toda a Mesorregião Sul Fluminense por meio do programa itine-
rante “A Defensoria Vai Aonde O Povo Pobre Está”, coordenada pelo 
Defensor Público Federal Cláudio Luiz dos Santos (DEFENSORIA PÚ-
BLICA DA UNIÃO, 2018b). A DPU localizada no Município de Volta 
Redonda contribui, nesse ínterim, para o aprimoramento da vida cidadã 
dos vulneráveis, seja em Volta Redonda seja do restante dos habitantes 
do sul do estado carioca, por meio da assistência jurídica gratuita e a 
disseminação do conhecimento dos seus direitos. Sendo, portanto, um 
instrumento primordial na tentativa de suprir o déficit de representação 
em juízo, proporcionando o acesso à justiça ao assegurar a ampla defesa, 
contraditório e dignidade da pessoa humana aos assistidos (DEFENSO-
RIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2018a).
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2. METODOLOGIA

Em uma primeira percepção foi desenvolvida uma metodologia 
histórico- bibliográfica, associada à metodologia normativa, com o 
objetivo de explorar a história de prestação de assistência jurídica pela 
DPU no município de Volta Redonda, Sul do Estado do Rio de Janeiro. 
Também foi analisada a transformação no ordenamento jurídico pátrio 
sobre a constituição e regulamentação da Defensoria Pública como ins-
tituição fundamental para o acesso à justiça. Será utilizada, também, 
uma pesquisa descritiva, buscando a dimensionar a atuação do órgão, 
não só em âmbito municipal, como também regional. Esses dados, por 
sua vez, foram adquiridos através de uma pesquisa documental e biblio-
gráfica, utilizando-se de fontes como sites institucionais, livros, artigos, 
relatórios governamentais, entre outros. Associado a esse material 
informado, outra forma de obtenção de informações é por meio de 
visitas e reuniões na instituição para análise de seu funcionamento e o 
oferecimento do acesso à justiça pela DPU.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O pressuposto teórico basilar sustentado para a análise da as-
sistência jurídica gratuita ofertada pela DPU, no Município de Volta 
Redonda, foi a obra internacional Acesso à Justiça de Mauro Cappelletti e 
Bryant Garth (1988), em que dispõem sobre a essencialidade do auxílio 
jurídico, judicial ou extrajudicial, de modo a possibilitar a execução e não 
apenas garantir o direito ao assistido. Diante disso, Cappelletti e Garth 
dispuseram sobre os obstáculos enfrentados para que haja a efetivação 
dos direitos ao acesso à justiça, sendo eles: as custas judiciais (a); a pos-
sibilidade das partes (b); e os entraves especiais dos interesses difusos (c) 
(CAPPELLETI; GARTH, 1988). O primeiro óbice se refere aos altos cus-
tos para a solução da lide judicialmente e a consequente dificuldade dos 
hipossuficientes para demandar seus direitos (SADEK, 2014). Além disso, 
a diferença do poder aquisitivo entre os litigantes (b) acarreta benefícios a 
quem pode suportar financeiramente a morosidade judicial e os custos do 
processo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). O último obstáculo (c), expõe 
a complexidade de representação dos interesses difusos pela sociedade, 
podendo citar o exemplo do direito ao meio ambiente que, ora o valor da 
demanda não é alto o suficiente para o ajuizamento de uma ação judicial, 
ora não há legitimidade de uma só pessoa para exercer esse direito coletivo 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988).

A gratuidade de justiça é a consequência direta da primeira onda 
renovatória do acesso à justiça com o intuito de garantir os direitos fun-
damentais aos serviços jurídicos para todos (CAPPELLETTI; GARTH, 
1988). No Brasil, essa percepção de justiça surge com a Constituição da 
República dos Estados Unidos do Brasil, em 1934, em seu item 32 do 
art. 113 acerca da isenção de taxas e emolumentos (MORAES, 2009):
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Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, 
nos termos seguintes:
[...]
32) A União e os Estados concederão aos necessitados assistência 
judiciária, criando, para esse efeito, órgãos especiais assegurando, 
a isenção de emolumentos, custas, taxas e selos.

Com a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, 
houve a disposição sobre a concessão do direito à gratuidade, desde que 
com comprovação da hipossuficiência dos recursos como disposto no 
artigo 5°, LXXIV (MENDES; SILVA, 2015):

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...]
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Já em 2015 foi instaurado o novo Código de Processo Civil bra-
sileiro, Lei n° 13.105, e em seus dispositivos 98 a 102 estão estabelecidos 
os critérios para o oferecimento da gratuidade de justiça, tornando-a 
um direito essencial ao cidadão, especialmente para os de baixa renda 
(JÚNIOR, 2016), como por exemplo:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, 
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas 
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade 
da justiça, na forma da lei.
§ 1º A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais; 
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-
-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, 
receberá do empregador salário integral, como se em serviço 
estivesse;
V - as despesas com a realização de exame de código genético - 
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DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do 
intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão 
em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando 
exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, 
para propositura de ação e para a prática de outros atos proces-
suais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em 
decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer ou-
tro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à 
continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido 
concedido.

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do 
beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advo-
catícios decorrentes de sua sucumbência.

Apesar de todas essas garantias normativas, o direito à gratuidade 
em si não é suficiente, mostrando-se de suma relevância a promoção da 
inclusão jurídica dos cidadãos economicamente vulneráveis pelo Esta-
do Democrático de Direito através da atuação da Defensoria Pública, 
como impõe a Emenda Constitucional n° 80/2014 (BURGER; KET-
TERMANN; LIMA, 2015):

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expres-
são e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, 
em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais 
e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma 
do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

Ademais, a Emenda Constitucional n° 80/2014 também dispõe 
sobre a interiorização da Defensoria Pública da União nos Estados e no 
Distrito Federal, disposto em seu artigo 98, §1°:

Art. 98. O número de defensores públicos na unidade juris-
dicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da 
Defensoria Pública e à respectiva população.
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§ 1º No prazo de 8 (oito) anos, a União, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar com defensores públicos em todas as uni-
dades jurisdicionais, observado o disposto no caput deste artigo.

Desta forma, a instituição inaugurou vinte e três novas unidades 
no país, incluindo a sede em Volta Redonda (DEFENSORIA PÚBLICA 
DA UNIÃO, 2010), localizada no endereço Av. Lucas Evangelista de 
Oliveira Franco, 67 - Jardim Paraíba, Volta Redonda - RJ, CEP 27.215-
070 (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2020).

As consequências jurídicas e sociais dessa construção foram 
regionais, abrangendo a Região do Médio Paraíba e a Região da Costa 
Verde, juntas chamadas de Mesorregião Sul Fluminense. A primeira é 
composta por Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto 
Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redon-
da (SEBRAE, 2016b). Já a segunda, por Angra dos Reis, Mangaratiba e 
Paraty (SEBRAE, 2016a). Diante disso, a atuação dessa DPU estende-se 
territorialmente por 15 (quinze) municípios na Região Sul Fluminense no 
estado do Rio de Janeiro, totalizando, aproximadamente, 1.150.000 (um 
milhão, cento e cinquenta mil) habitantes com potencial para assistência 
jurídica, distribuídos em um pouco mais de 8.000 km² (oito mil quilôme-
tros quadrados) (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO, 2018a; 2018b).

Figura 1 – Fachada da atual sede da Defensoria Pública da União, em 
Volta Redonda – RJ. (Acervo pessoal)
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Figura 2 – Placa de inauguração da primeira sede da Defensoria Pública 
da União em Volta Redonda após a Emenda Constitucional n° 80/ 2014.

(Acervo pessoal)

Tal unidade, no entanto, conforme dados do Demonstrativo de 
Força de Trabalho do mês de dezembro de 2019, possui somente 3 (três) 
defensores responsáveis por assistir toda essa região, dois servidores 
concursados pelo Plano Geral de Cargos do Poder Executivo e quator-
ze estagiários ativos de nível superior (DEFENSORIA PÚBLICA DA 
UNIÃO, 2019c). Além disso, o horário de funcionamento, embora seja 
das 8h00 às 18h00 de segunda a sexta-feira, o atendimento ao público 
ocorre entre 8h00 às 11h00 e 13h00 às 16h00 de segunda a sexta-feira 
(DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2020). Apesar dessa defasagem 
de funcionários e de carga horária para atendimento, desde sua instalação 
no ano de 2011 até dezembro de 2019, foram realizados 67.487 (sessenta 
e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete) atendimentos pelo órgão em 
questão (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2019a).

Com a finalidade de dirimir esse déficit, a DPU comanda ações 
e programas itinerantes que visam descentralizar sua atuação assisten-
cial ao deslocar a estrutura de apoio, incluindo o defensor responsável, 
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para as localidades distantes da sede da instituição, sendo o principal 
exemplo o programa “A Defensoria Vai Aonde o Povo Pobre Está” em 
atividade desde 2016 e coordenada pelo Defensor Público Federal Cláu-
dio Luiz dos Santos (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2018b). O 
objetivo desse programa é levar a consciência sobre os direitos huma-
nos e o acesso à justiça aos habitantes hipossuficientes, como também 
compreender as particularidades dos problemas locais enfrentados 
por eles, dando ênfase na via extrajudicial de solução de controvérsias 
(DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2018b).

Dentro dessa ação itinerante regional, existem diversos grupos de 
trabalho (GTs), regulamentados pela Portaria n° 200, de março de 2018, 
aos quais são prestados serviços específicos para suas necessidades sociais 
por meio da comunicação ativa entre as lideranças das comunidades e 
a DPU, sendo denominada de “ponte de acesso à justiça” (DEFENSO-
RIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2018a). Deste modo, dentre outros grupos, 
pode-se citar como exemplo o de Catadores e Catadoras de material re-
ciclável, Comunidades Tradicionais, Comunidades Indígenas e pessoas 
em situação de rua (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2018b). No 
ano de 2019, o projeto recebeu o financiamento do Fundo de Direitos 
Difusos do Ministério da Justiça e Segurança Pública para ampliar e me-
lhorar os atendimentos prestados aos grupos e às comunidades da Me-
sorregião Sul Fluminense (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2019d) 
cujo valor foi de R$ 684.784,92 (seiscentos e oitenta e quatro mil, setecen-
tos e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos) advindo do Termo 
de Execução Descentralizada nº 054/2019 – SIAFI nº 698098, Processo 
08012.003239/2018-41 (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA, 2019e). Associado a esse financiamento pelo governo fede-
ral, os benefícios não se esgotam na seara social. Há também economia 
pelos cofres públicos, ao passo que, para que houvesse a abrangência dos 
atendimentos realizados pelo itinerante em voga, seria necessária a ins-
talação de pelo menos três novas unidades da DPU, com o custo médio 
de manutenção anual por volta de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) 
(INSTITUTO INNOVARE, 2018).

Tem-se como exemplo dessas práticas a atuação da DPU de 
Volta Redonda no distrito de Bulhões, em Resende, na inspeção das 
condições dos trabalhadores no Lixão de Resende, constatando ausência 
de transporte adequado, falta de compromisso municipal frente aos 
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direitos trabalhistas e a insalubre estrutura no aterro sanitário (DEFEN-
SORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2016). Já em 2017, houve o atendimento 
à comunidade caiçara Paraty-Mirim, no Município de Paraty para tratar 
de questões referentes à regularização fundiária das terras locais e proble-
mas com o fornecimento de energia elétrica (DEFENSORIA PÚBLICA 
DA UNIÃO, 2017a). No mesmo ano, em Valença, o programa atendeu o 
Quilombo de São José da Serra no tocante à intervenção ambiental no 
local pelo Instituto Estadual do Ambiente, realizando, também, auxílio 
em declarações para os habitantes pleitearem os benefícios da aposenta-
doria rural (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2017b). Para findar 
a exemplificação, em 2019, a DPU, representada pelo Defensor Público 
Federal Cláudio Luiz dos Santos, associada a Defensoria Pública do Es-
tado do Rio de Janeiro e ao Ministério Público do Trabalho, emitiu reco-
mendações à organização do festival Rock in Rio, sediado na cidade do 
Rio de Janeiro, para que as associações e cooperativas de catadores fossem 
contratadas durante o evento (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 
2019b), promovendo, desta maneira, a inclusão social e trabalhista, como 
também a emancipação econômica dos catadores e catadoras de matérias 
recicláveis e reutilizáveis (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2018a).

Como parte essencial dessa pesquisa em andamento, houve ten-
tativas de contato com os servidores responsáveis pela unidade da DPU 
em Volta Redonda. O primeiro contato ocorreu no dia 05/11/2019, às 
15h30 (horário de Brasília), sem sucesso devido a um compromisso na 
cidade de Resende. Dois dias subsequentes, no dia 07/11/2019, às 14h 
(horário de Brasília), foi possível a apresentação do projeto de pesquisa 
ao analista administrativa Daniel Pelegrineti, como também os objetivos 
e pretensões deste estudo sobre a atuação do órgão na região, além de 
indagar sobre a possibilidade de uma reunião com o Defensor Público 
Federal responsável pela sede. A reunião foi marcada via e-mail, com 
o envio do projeto de pesquisa e do ofício solicitando o encontro pre-
sencial na própria unidade, para o dia 21/11/2019, às 15h (horário de 
Brasília). Sendo, por fim, requisitado, presencial e eletronicamente, novos 
documentos oficiais para o aprofundamento da pesquisa acerca da atu-
ação da DPU na mesorregião Sul Fluminense.
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4. 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. O Estado Democrático de Direito oferta o suporte 
para garantir o efetivo acesso à justiça, sendo que esse transpassa o auxílio 
somente durante o processo judicial e implementa a assistência aos cida-
dãos em todas as fases, sejam elas processuais ou extrajudiciais, associada 
a difusão do conhecimento sobre suas demandas juridicamente exigíveis. 
Nesse ínterim, a Defensoria Pública da União surge como instrumento 
para viabilizar a ampliação e efetivação dessa garantia constitucional.

Seus programas e ações visam ampliar a área de abrangência 
dos Defensores Públicos Federais, assim como o desenvolvimento da 
cidadania impulsionado pela orientação judicial e extrajudicialmente 
aos hipossuficientes. Mostrando-se de grande valia no tocante ao acesso 
à justiça por eles. O atendimento realizado fora do espaço físico do 
órgão aproxima as pessoas do conhecimento de seus direitos e promove 
a participação e inclusão de grupos como os de catadores de materiais 
recicláveis, quilombos e comunidades tradicionais.

O projeto “A Defensoria Vai Aonde o Povo Pobre Está” se 
expressa nesse sentido. Em contrapartida, a prestação de assistência 
jurídica, por meio de três defensores, aparenta-se quantitativamente 
precária em relação à demanda exigida por essa população. Ademais, 
o horário restrito de atendimento ao público favorece a superlotação e, 
para muitos, é incompatível com a rotina dos assistidos devido às con-
dições de trabalho e até mesmo deslocamento para chegar até a sede, 
por exemplo. Acarretando na carência de oportunidade para requerer 
informações ou assistência jurídica gratuita.
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A importância da unidade da DPU em Volta Redonda – RJ 
é notória e traduz a primeira onda renovatória de acesso à justiça de 
Mauro Cappelletti e Bryant Garth. 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

Presente no art. 134 CRFB/88, a Defensoria Pública foi instituída como 
função essencial à Justiça, visando “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, gradativamente, vem sendo pre-
vistas formas possíveis de atuação, a citar, a título de exemplo, como 
amicus curiae, entretanto, à este são impostos limites que restringem a 
práxis, cerceando a amplitude da tutela a ser prestada pela Defensoria 
Pública, fazendo-se necessária a promoção de instrumentos que cor-
roborem com seu papel. Neste sentido insere-se o custos vulnerabilis, 
mecanismo processual a ser estudado no presente artigo, por meio de 
nosso objeto de análise, o Recurso Especial 1.712.163 STJ, propagan-
do, por fim, a importância do desdobramento dos meios dispostos à 
instituição para reforçar a integralidade de sua prestação jurídico-as-
sistencial.

Palavras-chave: Defensoria Pública; custos vulnerabilis; atuação; princí-
pios; tutela; vulneráveis.
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1. INTRODUÇÃO

A Justiça como nosso ordenamento jurídico objetiva é intrínseca 
ao denominado “estado democrático”, e, neste sentido cabe ressaltar, 
como bem elenca Pedro González, que “para que haja democracia, é 
preciso que haja participação 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”. 
Concomitante 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 adequados 
para tal - percebe-se a necessidade do Estado Democrático de Direito 
promover uma instituição com esse objetivo.

A Defensoria Pública é constituída com a intenção de ser ex-
pressão e instrumento do regime democrático, como evidencia o caput 
do art. 134 da Constituição da República Federativa de 1988, refletin-
do redação prevista em própria Lei Orgânica Nacional da Defensoria, 
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 princípios 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 pres-
tação jurídico-assistencial de forma integral às pessoas ou grupos 
necessitados, a se destacar, no presente artigo, sua atuação como custos 
vulnerabilis, cuja questão foi impetrada no Recurso Especial 1.712.163 
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STJ. Mencionado Recurso Especial foi interposto em processo que ver-
sava sobre a obrigatoriedade de plano de saúde prestar medicamentos 
não previstos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
Entretanto, discutiu-se, sobretudo, a possibilidade da atuação da Defen-
soria Pública da União, embargante, inserida, a princípio, como amicus 
curiae e na defesa de grupo de consumidores, ter sua práxis estendida 
a custos vulnerabilis no processo. Tal instituto assemelha-se ao poder 
de custos iuris previsto para o Ministério Público, intitulando-se custos 
vulnerabilis quando dirigido à Defensoria Pública devido ao patrocínio 
de interesses dos vulneráveis ou necessitados, que esta propicia.

Sendo assim, o presente artigo objetiva a análise das prerro-
gativas processuais inerentes ao instituto do custos vulnerabilis e quais 
diferenças práticas o mesmo provê à prestação jurídica da Defensoria 
Pública, suscitando o Recurso Especial supramencionado como análise 
jurisprudencial do tema.
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2. METODOLOGIA

Visando-se analisar a importância da atuação da Defensoria 
Pública como custos vulnerabilis e seus efeitos práticos que diferenciam 
este instrumento processual do já recorrentemente utilizado pela insti-
tuição, qual seja, o amicus curiae, foi feito estudo bibliográfico, por meio 
de doutrina, além da análise do Recurso Especial 1.712.163 STJ.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. O PAPEL DA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988

A Defensoria Pública se faz presente na Lei Maior, por meio 
do art. 134, que reflete a imagem construída na própria Lei Orgânica 
Nacional da Defensoria Pública, qual seja “instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como ex-
pressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a 
orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em 
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais coletivos, 
de forma integral e gratuita, aos necessitados”.

A fim de garantir à instituição significado material e não mera-
mente formal ou simbólico, deve-se promover, constantemente o enten-
dimento do texto constitucional, buscando-se a manutenção do objetivo 
do constituinte. Primeiramente, há que se ressaltar a democracia como 
um agrupamento de três valores superiores, quais sejam, “supremacia 
da vontade popular, preservação da liberdade e igualdade de direitos” 
(GONZÁLEZ, 2017, p. 14).

A Defensoria Pública deve ser posta, portanto, como instru-
mento promotor de tais valores, focando-se, para tanto em destinatários 
específicos, reunidos em grupos em que a característica predominante é 
a hipossuficiência, ou a necessidade. Hipossuficiência esta que não pos-
sui caráter apenas econômico-financeiro, englobando toda e qualquer 
pessoa que “não tem acesso aos recursos necessários para a defesa de 
seus direitos” (GONZÁLEZ, 2017, p. 17), podendo esses recursos serem 
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econômicos, jurídicos, teóricos etc., conforme entendimento consoli-
dado, inclusive, pelo STF1.

Extremamente explicativo é o conceito abordado pelas regras 
3 e 4 da denominada “100 Regras de Brasília”, documento aprovado na 
XIV Conferência Judicial Ibero-americana (GONZÁLEZ, 2017, p. 18), 
sendo relevante sua transcrição:

(3) Consideram-se em condição de vulnerabilidade aquelas 
pessoas que, por razão de sua idade, gênero, estado físico ou 
mental, ou por circunstâncias sociais, econômicas, étnicas e/ou 
culturais, encontram especiais dificuldades em exercitar com 
plenitude perante o sistema de justiça os direitos reconhecidos 
pelo ordenamento jurídico.
(4) Poderão constituir causas de vulnerabilidade, entre outras, 
as seguintes: a idade, a incapacidade, a pertença a comunidades 
indígenas ou a minorias, a vitimização, a migração e o desloca-
mento interno, a pobreza, o gênero e a privação de liberdade.

No que tange o reflexo da importância suscitada à Defensoria 
Pública pelo constituinte, faz-se mister explorar suas funções e, neste 
sentido, ressalta-se a Lei Complementar nº 132/09, que, ao prover no-
vas funções à instituição, sobrepujou a visão meramente individualista da 
mesma (no sentido de defesa dos interesses de cada assistido individuali-
zado) (GONZÁLEZ, 2017, p. 21), ampliando sua atuação para um caráter 
coletivo, transparecendo, desta forma, sua função intrínseca – expressão 
e instrumento da democracia, por meio da promoção dos direitos dos 
necessitados ou vulneráveis.

Logo, observa-se que à Defensoria Pública, “além de ser a enti-
dade, que presta assistência jurídica aos necessitados, consolida-se (...) 
o papel de uma grande agência nacional de promoção da cidadania e 
dos direitos humanos, voltada para quem mais necessita de cidadania 
e direitos humanos” (SOUSA, 2016, p. 201 apud GONZÁLEZ, 2017, p. 
22), sendo este papel reflexo do entendimento constitucional descrito 
no art. 134 caput CRFB/88.

1 STF, ADI 3.943, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julg. em 07 maio 2015.
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3.2. ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL 1.712.163 STJ

O Recurso Especial 1.712.163 STJ foi interposto em ação que 
versava sobre a obrigatoriedade do plano de saúde prestar medicamentos 
não previstos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
entretanto, discutiu, sobretudo, a possibilidade da atuação da Defensoria 
Pública da União, embargante, inserida, a princípio, como amicus curiae 
e na defesa de grupo de consumidores, ter sua práxis estendida a custos 
vulnerabilis na lide.

Em virtude de esta Corte buscar a essência da discussão, tendo 
em conta que a tese proposta neste recurso especial repetitivo irá, 
possivelmente, afetar outros recorrentes que não participaram 
diretamente da discussão da questão de direito, bem como em 
razão da vulnerabilidade do grupo de consumidores potencial-
mente lesado e da necessidade da defesa do direito fundamental 
à saúde, a DPU está legitimada para atuar como quer no feito.

A ação cominatória foi ajuizada em face de AMIL – ASSIS-
TÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. e ITAUSEG SAÚDE 
S.A., visando o custeio do medicamento “Harvoni (Sofosbuvir 400 mg 
e Ledispavir 90 mg)”, por meio de importação, do qual a autora ne-
cessitava para o tratamento de cirrose hepática, causada pelo vírus da 
hepatite C.

A corte suprema discutiu o pedido, com fundamento no art. 
1.036 §5º CPC, propondo afetação para julgamento pela eg. Segunda 
Seção, tendo em vista a existência de recursos versando sobre o mesmo 
assunto, qual seja, a obrigação das operadoras de planos de saúde prove-
rem medicamentos importados, não registrados pela ANVISA.

A Defensoria Pública da União, assim como demais entes, tais 
como a União e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), inter-
vieram na lide recursal na qualidade de amicus curiae.

Conforme se extrai do julgamento, a Defensoria Pública da 
União manifestou- se sob o fundamento basilar de proteção à dignidade 
da pessoa humana, ressaltando a importância de sua manutenção, que 
no caso em tela, se operaria por meio da garantia de acesso ao medica-
mento, suscitando, portanto, a aprovação da seguinte tese:
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As operadoras de planos de saúde podem ser obrigadas por decisão 
judicial a fornecer medicamentos não aprovados pela Anvisa, inde-
pendentemente de custo, em hipóteses excepcionais, em que pre-
enchidos dos seguintes requisitos: (a) ausência de decisão expressa 
da Anvisa desfavorável à aprovação do medicamento ou procedi-
mento; (b) caso exista pedido de registro, mora irrazoável da Anvisa 
em apreciá-lo; (c) existência de registro em renomadas agências de 
regulação no exterior; (d) ausência de informação explícita, tanto 
na publicidade quanto na contratação, sobre a não-cobertura de 
procedimentos médicos e medicamentos não-nacionalizados; e (e) 
propositura da demanda necessariamente também em face da 
Anvisa (e-STJ, fl. 848).

Do acórdão que julgou parcialmente procedente o recurso es-
pecial interposto pela AMIL e, consequentemente, prejudicado o da 
autora, a Defensoria Pública da União manifestou contraposição rela-
tiva ao mérito, como também à sua atuação como custos vulnerabilis, 
sobre a qual referida decisão restou omissa, tendo sido seu recurso 
acolhido no que tange dada matéria e julgado parcialmente procedente, 
determinando a atuação da instituição como pleiteada.

3.3. AS HIPÓTESES DE INTERVENÇÃO COMO AMICUS CURIAE E CUSTOS 
VULNERABILIS

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 conheci-
mento técnico pertinente. A figura do também conhecido como “ami-
go da corte” possui caráter instrutório, de interesse institucional, e por 
conseguinte, sofre restrições referentes aos atos processuais possíveis de 
serem praticados, como por exemplo referente aos recursos, visto que, a 
princípio, apenas os Embargos de Declaração (artigo 138, parágrafo 1º, 
CPC/2015) e recurso da decisão que julgar o incidente de resolução de de-
mandas repetitivas (artigo 138, parágrafo 3º, CPC/2015) são permitidos 
para referido interventor.

Por outro lado, há outra forma de intervenção processual di-
recionada à Defensoria Pública, que possui tratamento análogo ao do 
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custos iuris pertencente ao Ministério Público como ordem fiscal da 
ordem jurídica. À Defensoria Pública institui- se o custos vulnerabilis, 
também denominado amicus communitas, que, concomitante à proteção 
ao cumprimento da lei prestada pelo Ministério Público, prioriza-se o 
resguardo dos interesses das pessoas e grupos hipossuficientes.

Referida atuação não tem como objetivo central o interesse 
subjetivo das partes presentes no processo, transcendendo-os a fim de 
repercutir na lide 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.

Doutrinariamente, entende-se que 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.

Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, 
o Ministério Público:
I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de 
todos os atos do processo;
II - poderá produzir provas, requerer as medidas processuais 
pertinentes e recorrer.

Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Pú-
blico não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.
§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro 
do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir 
do momento em que ele deveria ter sido intimado.
§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministé-
rio Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência 
de prejuízo.

Desta forma, percebe-se maior desdobramento nas formas de 
atuação da Defensoria Pública, propiciando a efetividade do princípio 
sobre o qual se apoia a instituição, qual seja o acesso à Justiça, em seu 
aspecto mais material e não meramente formal.
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3.4. DOS PODERES ATRIBUÍDOS AO CUSTOS VULNERABILIS

Tendo em visto o objetivo de admissão da intervenção da De-
fensoria Pública da União na qualidade de “fiscal dos vulneráveis” em 
lides suficientemente capazes de criar precedentes em favor dos hipos-
suficientes e dos direitos humanos, manifestaram-se os ministros, sendo 
necessário, primariamente, o entendimento da importância que tal figura 
interventora teria.

A expressão ‘custos vulnerabilis’, cujo emprego vem sendo defen-
dido pela própria Defensoria Pública, é pertinente para descrever 
o entendimento aqui robustecido. Seu emprego e difusão têm a 
especial vantagem de colocar lado a lado – como deve ser em 
se tratando de funções essenciais à administração da justiça – 
esta modalidade interventiva a cargo da Defensoria Pública 
e a tradicional do Ministério Público. O ‘fiscal dos vulneráveis’, 
para empregar a locução no vernáculo, ou, o que parece ser 
mais correto diante do que corretamente vem sendo compre-
endido sobre a legitimidade ativa da Defensoria Pública no 
âmbito do ‘direito processual coletivo’, o ‘fiscal dos direitos 
vulneráveis’, deve atuar, destarte, sempre que os direitos e/ou 
interesses dos processos (ainda que individuais)justifiquem 
a oitiva (e a correlata consideração) do posicionamento ins-
titucional da Defensoria Pública, inclusive, mas não apenas, 
nos processos formadores ou modificadores dos indexadores 
jurisprudenciais, tão enaltecidos pelo Código de Processo Ci-
vil. Trata-se de fator de legitimação decisória indispensável 
e que não pode ser negada a qualquer título (BUENO, 2018, 
pág. 219 – sem destaque no original).

Ressalta referido doutrinador de renome a necessidade da ad-
missão da intervenção da Defensoria como custos vulnerabilis, com 
fundamento no art. 134 da CF/88, a fim de que a “opinião institucional 
possa ser levada em conta na construção de uma decisão mais demo-
crática”, diretamente ligada às funções e objetivos inerentes à criação 
da Defensoria Pública como órgão.

Tendo sido admitida a atuação da DPU como custos vulnerabi-
lis, indaga-se quais seriam seus limites de atuação e se estes poderiam 
ser analisados de forma análoga aos poderes conferidos ao Ministério 
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Público como custos iuris. Importante ressaltar que tal aspecto não fora 
esgotado pela Turma, tendo o ministro relator, Moura Ribeiro, apenas 
ressaltado a importância da extensão da legitimidade ativa da instituição 
para ajuizar ação civil pública, haja vista a inexistência de norma de-
terminante de titularidade ativa do Ministério Público, concomitante 
à ausência de prejuízo institucional ao mesmo com base no reconhe-
cimento da legitimidade ativa da Defensoria Pública (ADI 3943/DF, 
Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno do STF, julgado em 
7/5/2015, DJe 6/8/2015).

Desta forma, depreende-se a necessidade de uma análise doutri-
nária a fim de compreender a abrangência da nova figura interveniente 
destinada à Defensoria Pública como órgão protetor dos interesses 
dos necessitados.

2
 Nessa seara, Jorge Bheron Rocha (2017, p. 3 apud 

CARNEIRO, 2018, p. 51) expõe que:

Diferencia-se o atuar como Custos Vulnerabilis daquele efetivado 
como amicus curiae, porque neste a Defensoria Pública atua 
como amigo da corte, possui restrição recursal aos embargos de 
declaração e necessita comprovar a repercussão social da con-
trovérsia, enquanto que, naquela, trata-se de atuação em prol 
do vulnerável, sendo também cabível interpor todo e qualquer 
recurso (até porque, muitas vezes, a própria instituição poderia 
ter ajuizado a demanda em nome próprio, como nos casos de 
ações civis públicas ou habeas corpus) e, ainda, porque a demanda 
pode ter cunho exclusivamente individual, relacionado à digni-
dade humana e aos direitos fundamentais da pessoa.

Faz-se possível atribuir a possibilidade de atuação do órgão 
Defensorial nesta nova figura interveniente também com base em 
dispositivos legais, como por exemplo o artigo 4º, XVII da LC nº 
80/94, bem como o artigo 61, XVIII, Lei 7.210/94 e artigo 81- A da lei 
7.210/94, (CARNEIRO, 2003, p. 53 apud CARNEIRO, 2018),in verbis:

2 “A expressão ‘necessitados’ (art. 134, caput, da Constituição), (...) deve ser entendida, 
no campo da Ação Civil Pública, em sentido amplo, de modo a incluir, ao lado dos 
estritamente carentes de recursos financeiros - os miseráveis e pobres -, os hipervul-
neráveis (isto é, os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, 
as gerações futuras)” REsp 1.264.116/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 13/04/2012 e REsp 1192577/
RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2015, DJe 
13/11/2015.
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Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre 
outras: 
XVII – atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de 
internação de adolescentes, visando a assegurar às pessoas, sob 
quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e 
garantias fundamentais; (Incluído pela Lei Complementar nº 
132, de 2009).

Art. 61. São órgãos da execução penal:
VIII - a Defensoria Pública. (Incluído pela Lei nº 12.313, de 
2010).

Art. 81 - A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da 
pena e da medida de segurança, oficiando, no processo executivo 
e nos incidentes da execução, para a defesa dos necessitados em 
todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. (In-
cluído pela Lei nº 12.313, de 2010).

Nesse mesmo diapasão, o art. 554§ 1º CPC é de extrema rele-
vância quanto a constatação da atuação da Defensoria Pública em figura 
análoga a do custos iuris, visualizando-se a necessidade da intimação do 
órgão quando presente grupo de hipossuficientes, tendo, no dispositivo 
legal, caso específico de grande número de ocupantes, litigantes em ação 
possessória:

Art. 554. A propositura de uma ação possessória em vez de outra 
não obstará a que o juiz conheça do pedido e outorgue a pro-
teção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam 
provados.
§ 1º No caso de ação possessória em que figure no polo passivo 
grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos 
ocupantes que forem encontrados no local e a citação por edital 
dos demais, determinando-se, ainda, a intimação do Ministério 
Público e, se envolver pessoas em situação de hipossuficiência 
econômica, da Defensoria Pública.

Nesta denominada intervenção ex vi legis, a Defensoria Pública 
atua além da defesa do interesse das partes do processo, transcendendo-o, 
a fim de, por meio de uma tutela coletiva, buscar a satisfação das neces-
sidades de todas as comunidades abrangidas pelo órgão, e, com base 
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nisto, entende-se doutrinariamente que o órgão possuirá legitimidade 
recursal e manifestação processual ampla, “à luz da respectiva missão 
constitucional e legal”, conforme ressalta Maurílio Casas Maia (2016, p. 
1267-1270).
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4. 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 fundamental de 
um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não 
apenas proclamar direito de todos”.

Em consonância a necessidade de se promover tratamento igua-
litário 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 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 in-
teresses dos indivíduos ou grupos necessitados e, sincronicamente, 
potencializa a prestação jurídico-assistencial, aproximando a popu-
lação de seus direitos, visto que, por meio de tal figura interventora, 
entende-se que a Defensoria Pública poderia apresentar documentos, 
argumentos e até mesmo interpor recursos que não seriam possíveis 
como amicus curiae.

Observa-se que, após repetidas demandas objetivando o reco-
nhecimento da atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis, 
abrangendo uma forma mais protetiva de tutela coletiva dos necessi-
tados que representa, foi ainda mais consolidador o entendimento do 
Superior Tribunal que legitimou o órgão, remetendo, de forma implícita, 
a necessidade de tratamento igualitário ao do órgão ministerial e, 
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suscitando, inclusive, decisões acerca da iniciativa da Defensoria Pú-
blica frente à ação civil pública. Entretanto, faz-se mister pontuar, por 
fim, que a matéria não fora esgotada pelo STJ, e, apesar de explorada 
doutrinariamente, mostra-se necessário seu aprofundamento para 
entender a amplitude de tal intervenção, além de devida produção 
normativa, a fim de que não restem dúvidas das prerrogativas inerentes 
a tal função da instituição.
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 RESUMO

O objetivo do presente artigo é verificar se a flexibilização processual 
civil realizada nos Juizados Especiais Cíveis (JEC) interfere na efetividade 
da tutela jurisdicional, acarretando em acesso ao Poder Judiciário e 
não à justiça. Partindo da celebrada obra “Acesso à Justiça”, realizou-se 
pesquisa qualitativa, com revisão bibliográfica e legislativa. Apesar da 
informalidade, oralidade e celeridade, o JEC apresenta pouca agilidade 
na resolução da lide, com demora excessiva na organização da pauta. 
Além disso, dados do CNJ sugerem que a falta de defesa técnica repre-
senta um menor uso dos instrumentos processuais e valores menores 
de indenizações. Assim, embora supere a barreira referente às custas 
processuais, o JEC não possui estrutura suficiente para ultrapassar as 
disparidades entre as partes. A mera ausência de custas e sucumbências, 
para garantir o acesso ao Judiciário à população hipossuficiente, não é 
suficiente para concretizar o acesso à justiça enquanto direito humano.

Palavras-chave: Celeridade; Efetividade; JEC.
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1. INTRODUÇÃO

Os Juizados Especiais Cíveis (JEC) foram criados em 1995 
pela Lei nº 9.099/95, substituindo os Juizados de Pequenas Causas, e 
instituindo no país um rito processual especial para as demandas de 
baixa complexidade.

Tal necessidade surgiu da inefetividade da Justiça Comum 
que, sobrecarregada, era extremamente morosa para julgar e proces-
sar as lides, sendo necessária uma solução mais ágil e efetiva, assim o 
JEC foi instituído com a promessa de apresentar respostas às partes de 
forma mais célere, por serem marcados pela oralidade, simplicidade e 
economia processual.

Outra marca fundamental do JEC é a inexistência de custas 
processuais e sucumbência, assim como a inexigibilidade da parte estar 
acompanhada por defesa técnica em primeira instância, além do papel 
da conciliação na resolução do conflito.

Ainda que o processo civil tenha como característica sua ins-
trumentalidade, não podemos deixar de questionar se a informalidade 
apresentada pelo JEC interfere de alguma forma no resultado da lide.

Diante desse questionamento, o presente artigo procura deter-
minar, através de revisão bibliográfica e legislativa, aliada à pesquisa 
qualitativa, se o JEC realmente representa um efetivo acesso à justiça.

Tal expressão “Acesso à Justiça” é tratada no artigo pela pers-
pectiva trazida na obra de Cappelletti e Garth, que discorrem sobre a 
expressão, desde sua concepção liberal de acesso formal (acesso ao Poder 
Judiciário), até a concepção pós Segunda Guerra Mundial, momento em 
que a expressão ganha a conotação de direito humano à efetiva tutela 
jurisdicional.
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Para responder essa pergunta, mais que analisar a expressão e 
as problemáticas e soluções apresentadas pelos autores acima citados, 
busca analisar a realidade brasileira, através de dados coletados junto à 
pesquisa realizada em 2015 pelo CNJ.

A relevância do tema se concentra justamente na importância 
que o JEC possui no sistema judiciário nacional, tido como expoente 
máximo da concretização do acesso à justiça, justamente por não exigir 
capacidade econômica para demandar a reparação de uma lesão à direito.
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2. ACESSO À JUSTIÇA

Antes de mais nada, é necessário estabelecer um ponto de partida 
para responder à pergunta formulada no título desde artigo. Esse ponto 
inicial deve ser a análise do que representa a expressão tão comumente 
utilizada “Acesso à Justiça”.

Tal expressão está, sem dúvida, atrelada à pesquisa desenvol-
vida por Cappelletti e Garth, publicada originalmente em 1978 sob o 
título Acesso à Justiça, na qual debateram e identificaram os principais 
problemas no acesso à justiça em diversos países pelo mundo.

Inicialmente, em especial nos Estados liberais dos séculos XVIII 
e XIX, em que reinavam os direitos individuais sob a abstenção do Estado, 
a problemática do acesso à justiça era satisfeita apenas com a existência de 
acesso formal ao Poder Judiciário, as desigualdades materiais que impos-
sibilitavam a todos os cidadãos o acesso à Justiça não eram de responsabi-
lidade do Estado (Cappelletti; Garth, 1988, p. 9-10).

Porém, com o surgimento do Estados de Bem Estar Social 
(welfare states) e com a valorização do coletivo, disseminado pelas 
declarações de direitos humanos elaboradas após a Segunda Guer-
ra Mundial, firmava-se o entendimento de que era necessário que o 
Estado se mobilizasse para propiciar à todos direitos sociais básicos 
(Cappelleti; Garth, 1988, p. 10-11). Assim, passou-se a olhar para os 
fatores que interferem na consumação material do acesso à justiça.

Dessa forma, a obra parte do princípio de que o mero acesso 
ao Poder Judiciário não é suficiente para reparar eventuais violações e 
garantir aos cidadãos a proteção legal que se pretende. O acesso à justiça 
retratado por Cappelletti e Garth nada mais é do que a conscientização 
da necessidade de superação de desigualdades materiais, sendo, “(...) 
requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um 
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sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 
proclamar os direitos de todos” (Cappelletti; Garth, 1988, p. 12).

Assim, considerando a necessidade de efetiva tutela jurisdicional, 
Cappelletti e Garth (1988) identificaram alguns problemas centrais na 
consecução da efetiva tutela jurisdicional: as custas judiciais, as diferenças 
de possibilidade e estratégias a serem utilizadas pelas partes (em especial 
em relação à questões financeiras e de conhecimento de direitos) e a difi-
culdade em demandar interesses difusos.

Em relação às custas processuais, os autores perceberam que, 
no decurso do processo, diversas vezes o poder econômico das partes é 
uma barreira quase intransponível para que as mesmas busquem a justiça 
estatal em face de uma violação. Primeiramente, existem os honorários 
advocatícios, as sucumbências - que seriam ainda mais limitadoras se 
comparado com sistemas em que cada parte deve arcar com seus gastos 
processuais (Cappelletti; Garth, 1988, p. 17) - e as próprias custas judici-
árias, todas agravadas com o decurso do tempo para o encerramento do 
processo, e ainda mais onerosas para as pequenas causas.

[...] os obstáculos criados por nossos sistemas jurídicos são mais 
pronunciados para as pequenas causas e para os autores indi-
viduais, especialmente os pobres. Ao mesmo tempo, as vanta-
gens pertencem de modo especial aos litigantes organizacionais, 
adeptos do uso do sistema judicial para obterem seus próprios 
interesses (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 28).

Sobre as diferenças de possibilidade e estratégias a serem uti-
lizadas pelas partes, os autores verificaram que existem características 
individuais que são determinantes para o ingresso de demandas no sis-
tema judiciários, principalmente nos quesitos de recursos financeiros e 
de conhecimento de direitos e reconhecimento de eventuais violações.

Para além das óbvias vantagens, dentro de um sistema capitalista, 
em se possuir recursos econômicos para arcar com todos os custos, 
inclusive e principalmente, em relação à defesa técnica, é imprescindível 
reconhecer a vantagem daquelas que possuem capacidade de verificar a 
existência de um direito e reconhecer quando o gozo de tal direito está 
sendo, de alguma forma, prejudicado.

Seguindo essa lógica, percebeu-se também que os litigantes 
habituais possuem inúmeras vantagens sobre os litigantes eventuais, 
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desde o fato de adquirirem maior conhecimento sobre o funciona-
mento do processo e das instituições, até desenvolver relações com 
aqueles que ditam o andamento dos processos e os que realizam a 
tomada de decisões.

Por fim, em relação aos interesses difusos, necessário relembrar 
que a pesquisa demonstrada na obra foi publicada em 1978, trata da 
dificuldade de reparação de danos coletivos, assim como sobre a falta 
de mecanismos de defesa desses direitos em muitos dos Estados pesqui-
sados, que preferem confiar que os próprios Estados serão capazes de 
impedir violações à coletividade.

Após identificar tais problemas para o alcance à efetiva tutela 
jurisdicional, Cappelletti e Garth (1988) propõem maneiras de solucio-
nar ou minimizar tais empecilhos, cada solução apresentada foi nomeada 
como onda.

A primeira onda refere-se à oferta de assistência judiciária gra-
tuita, uma vez que os autores identificaram que os custos com honorários 
advocatícios correspondem à grande parte das dificuldades econômica 
enfrentada pelas partes. No Brasil, podemos ver a materialização dessa 
onda através da advocacia dativa, ainda gerenciada pela OAB em muitos 
municípios, e à criação e ampliação das Defensorias Públicas estatuais e 
da União, assim como no trabalho desempenhado pelos Núcleos de Prá-
tica Jurídicas das Faculdades e Universidades de Direito, que oferecem 
atendimento e orientação jurídica gratuita à população hipossuficiente.

A segunda onda trata dos direitos difusos e coletivos, e busca 
atacar a falta de representação de tais direitos e a necessidade de revo-
lução no processo civil, para que extrapole a limitação tradicional de 
processos que apenas dizer respeito às duas partes envolvidas na lide. 
Os autores apontam também para a criação de instituições próprias e 
independentes com capacidades regulatórias especializadas.

Por fim, a terceira onda busca um novo enfoque para a expres-
são “acesso à justiça”, na qual os autores reconhecem que a representação 
judicial, marca das duas primeiras ondas, não é suficiente para assegurar 
a redução das vantagens denunciadas pelas barreiras (Cappelletti; Garth, 
1988, p. 69).

Portanto, a terceira onda trata justamente da necessidade de 
reformas no sistema jurídico tradicional e busca novos métodos de 
resoluções de demandas,
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[...] incluindo alterações nas formas de procedimento, mudanças 
na estrutura dos tribunais ou a criação de novos tribunais, o uso 
de pessoas leigas ou paraprofissionais, tanto como juízes quanto 
como defensores, modificações no direito substantivo destinadas 
a evitas litígios ou facilitar sua solução e a utilização de mecanis-
mos privados ou informais de solução dos litígios (Cappelletti; 
Garth, 1988, p. 71).

Justamente dentro dessa onda é que podemos encaixar a criação 
dos Juizados Especiais Cíveis, assim como os métodos alternativos de 
resolução de conflito, mais precisamente a mediação e conciliação, que 
são apresentadas como revoluções necessárias para a satisfação efetiva 
das demandas levadas ao Sistema Judiciário.

Portanto, chegamos ao objeto do presente artigo: a análise da 
efetividade do acesso à justiça nos Juizados Especiais Cíveis brasileiros, 
que buscam, de uma só vez, abarcar a primeira e a terceira onda sugeridas 
por Cappelletti e Garth em 1978.
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Os Juizados Especiais Cíveis (JEC) foram criados pela Lei nº 
9.099/95 para dar efetividade à previsão do art. 98

1
, I, da Constituição 

Federal de 1988, que determinou a criação de um rito processual diverso 
para demandas de menor complexidade, com o intuito de dar mais 
celeridade aos processos de menor complexidade buscando desafogar o 
sistema judiciário nacional.

O JEC deve ser orientado pelos princípios da celeridade, infor-
malidade, simplicidade, economia processual e oralidade (art. 2ª, Lei 
9.099/95), considerados elementos essenciais para a solução de demandas 
de forma mais rápidas e satisfatórias diante de um Sistema Judiciário cada 
vez mais sobrecarregado.

A lei 9.099/95 estabeleceu, em seu art. 3º, que o JEC possui com-
petência para conciliar, julgar e processar demandas com valor inferior 
à 40 salários-mínimos, as ações enumeradas no art. 275, II, do CPC/73

2
, 

1 Art. 98, CF/88 - “A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados 
criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, 
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de 
menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os 
procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a 
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau”.

2 O art. 1.063, CPC/15 manteve a competência do JEC para as ações elencadas no 
art. 275, II, CPC/73, até edição de lei específica. Portanto, independentemente 
do valor, o JEC pode julgar casos de arrendamento rural e de parceria agrícola; 
cobrança ao condômino; ressarcimento por danos em prédio urbano ou rústico; 
ressarcimento por danos causados em acidente de veículo terrestre; cobrança de 
seguro por danos causados em acidente de veículo, ressalvados os casos de pro-
cesso de execução; cobrança de honorários dos profissionais liberais, ressalvado 
o disposto em legislação especial; que versem sobre revogação de doação; e em 
outros casos previstos em lei.
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as ações de despejo para uso próprio do autor e as ações possessórias 
sobre bens imóveis de valor não excedam os 40 salários.

Segundo Chasin (2007, p. 62) bem observa, o JEC surgiu em 
substituição ao Juizados e Pequenas Causas (Lei nº 7.244/84), alterando 
a nomenclatura e ampliando a competência (de 20 para 40 salários-
-mínimos), mas principalmente, sobrepondo a necessidade de contornar 
a superlotação da Justiça Comum à necessidade de ampliação do acesso 
à justiça; criando, assim,

[...] um sistema dividido e hierarquizado. O Judiciário passa 
a comportar, em sua estrutura, distintas lógicas e formas de 
funcionamento: o centro do sistema passa a abrigar um núcleo 
formal, eficiente e independente, responsável pelo julgamento 
das causas atinentes ao sistema econômico, enquanto sua perife-
ria passa a ser constituída por instituições informais, passíveis de 
apresentarem soluções rápidas e não onerosas para as demandas 
consideradas não importantes, as pequenas causas (CHASIN, 
2007, p. 63).

As razões pelo qual o JEC é celebrado como uma iniciativa de 
acesso à justiça consistem, além de um processo mais simplificado, na 
ausência de custas processuais e honorários em primeira instância (arts. 
54 e 55, ambos da Lei 9.099/95) e a dispensa da obrigatoriedade de 
defesa técnica para as causas inferiores a vinte salários-mínimos (art. 9º, 
caput, Lei 9.099/95), além de dar à conciliação um grande papel dentro 
do processo.

Importante destacar, ainda, que, embora seja uma solução que 
busque desburocratizar o Sistema Judiciário, o JEC tem como caracte-
rística sua facultatividade; mesmo diante de causa de valor inferior à 40 
salários, o autor da demanda pode optar pelo ajuizamento na Justiça 
Comum, sem que ninguém possa exigir a aplicação da Lei 9.099/95; já 
no caso de ser interposta demanda cujo valor seja superior, caso o autor 
não renuncia a diferença, o juiz deve extinguir o feito sem resolução de 
mérito (NEVES, 2020, p. 254).

Ainda que possamos argumentar, como fez Chasin (2007, p. 
62), que o JEC foi formulado para prioritariamente desafogar a Justiça 
Comum, não é possível ignorar que sua estruturação possui claros 
indícios de tentativa do legislador em ultrapassar duas das barreiras 
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apresentadas por Cappelletti e Garth: custas judiciais e vantagem eco-
nômica de uma parte para com a outra.

Entretanto, é necessário analisar se ao buscar reduzir a van-
tagem econômica, representada no JEC pela não obrigatoriedade de 
defesa técnica, não acaba por amplificar a barreira referente à dispa-
ridade de possibilidades e estratégias a serem utilizadas pelas partes.

E, para tanto, precisamos superar a ficção jurídica de que todos 
os cidadãos tem conhecimentos sobre as leis, seu direitos e deveres, e 
assumir que, ainda que estejamos diante de uma lide na qual ambas 
as partes sejam pessoas físicas, existe um desequilíbrio de poder, que 
apenas pode ser exacerbado pela falta de defesa técnica, em especial, 
quando busca-se uma resolução consensual.

No Direito Civil, o princípio da autonomia da vontade tem 
grande papel, ainda mais na Teoria Geral dos Contratos, e possui também 
grande papel quando estamos diante de resoluções consensuais. Pres-
supõem-se que as partes, em paridade, através de concessões, chegam 
a um acordo que seja vantajoso a ambas ou que pelo menos não seja 
extremamente prejudicial a nenhuma.

Trata o acordo como uma antecipação do resultado da decisão 
em juízo e pressupõe que seus termos são simplesmente produto 
das preferências das partes. Na verdade, entretanto, o acordo é 
também um produto dos recursos de que dispõem cada uma das 
partes para financiar o processo judicial (FISS, 2004, p. 124).

Ainda que para ingressar com uma ação no JEC não haja cus-
tos, não há como negar que sua estruturação nada faz para minimizar 
efetivamente tal disparidade, chegando a amplia-la quando, por exemplo, 
uma parte hipossuficiente, desacompanhada de defesa técnica tem como 
adversário na lida uma parte com abundância de recursos acompanhada 
por defesa, que, além de possuir todos os conhecimentos jurídicos neces-
sários, ainda sabe como ministrar os recursos processuais cabíveis.

Fiss (2004, p. 125), ainda que discorrendo sobre métodos alter-
nativos de resolução, indica que a disparidade de recursos influencia 
de três maneiras na celebração de acordos, que podem ser estendidos à 
prática do JEC: (1) menor capacidade da parte mais hipossuficiente em 
reunir e analisar as informações necessárias para a completa compre-
ensão do litígio; (2) a necessidade imediata de pagamento dos valores 
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em discussão, aceitando valores menores do que poderia alcançar dentro 
de um processo comum; e (3) a parte hipossuficiente ser de certa forma 
coagida a aceitar acordos, diante de sua limitação para arcar com um pro-
cesso tradicional e com os diversos custos inerente à Justiça Comum.

Todas essas questões são relevantes no JEC quando lembramos 
que, na prática, há uma busca incansável pela realização de conciliação, 
que é realizada, majoritariamente, por estagiários voluntários e no menor 
tempo possível, numa corrida maluca para dar baixa no sistema e desa-
fogar o já sobrecarregado JEC (CHASIN, 2007, p. 166).

Assim, verifica-se mitigada não apenas a promessa de acesso à 
justiça, nos moldes da terceira onda de Cappelletti e Garth, mas tam-
bém que os Juizados Cíveis não são capazes de atuar sem influência 
dos recursos simplesmente porque não se exige pagamento de custas 
processuais e sucumbências.

3.1. PANORAMA DO JEC NO BRASIL

As críticas feitas ao JEC até o momento tem como base ques-
tionamentos hipotéticos, é necessário, porém, analisar se, ainda que 
na teoria já passível identificar falhas e críticas, na prática o mesmo 
tem representado uma solução desburocratizada, párea e célere que se 
ansiou com a edição da Lei 9.099/95.

Para realização do panorama sobre o funcionamento do JEC 
no país utilizamos os dados obtidos através de pesquisa realizada pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, em 2015, analisou o Perfil do 
Acesso À Justiça nos Juizados Especiais Cíveis. Tal pesquisa foi feita em 
cinco capitais, uma de cada região do país: Belém-PA (região norte), São 
Luís-MA (região nordeste), Campo Grande-MS (região centro-oeste), 
São Paulo-SP (região sudeste) e Florianópolis-SC (região sul).

Em relação ao perfil das partes, a pesquisa comprovou que, 
majoritariamente, os autores de demandas no JEC são pessoas físicas 
envolvidas em situações consumeristas peticionando contra pessoas 
físicas, o que, segundo os pesquisadores, indica a comprovação de que 
o JEC, como o desejado pelo legislador, tem sido usado por aqueles 
anteriormente não acessavam o Poder Judiciário (CNJ, 2015, p. 11).
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A pesquisa informou ainda que na maioria dos casos analisados 
não houve celebração de acordos entre as partes, mas que os acordos 
celebrados foram, em sua maioria, entre pessoas físicas (CNJ, 2015, p. 
18). Considerando que a maioria das lides foram resolvidas mediante 
decisão judicial, verificou-se, ainda, que os deferimentos de indeniza-
ções por danos morais eram mais comuns em processos em que uma 
pessoa física demandava uma pessoa jurídica.

Essa análise inicial permite concluir de modo geral, na amostra 
analisada, o Juizado tem cumprido o papel de dar possibilidade de acesso 
formal à Justiça, mas que os métodos consensuais não estão sendo am-
plamente utilizados pelas partes, que preferem aguardar decisão judicial, 
mitigando o instituto que busca dar celeridade ao JEC.

Em seguida, a pesquisa passa a analisar o que para nós é um dos 
pontos principais do JEC: a assistência jurídica técnica.

Os resultados obtidos na pesquisa demonstram que a maioria 
esmagadora dos litigantes está acompanhada por advogado particular, e 
que a incidência de partes desacompanhadas se deu em juizados de bair-
ros periféricos, com renda média intermediária e baixa (CNJ, 2015, p. 21).

E ainda mais relevante é o dado de que quando há o acompanha-
mento de defesa técnica, os litigantes utilizam mais os recursos proces-
suais a seu favor e obtém valores indenizatórios mais altos (CNJ, 2015, p. 
23). E ainda, tem impacto direto na quantidade de acordos celebrados; 
os acordos são menos comuns quando as partes estão acompanhadas em 
demandas contra pessoas jurídicas.

Assim, fica claro, através da pesquisa, que a presença de defesa 
técnica tem o potencial de equalizar assimetrias entre os litigantes, ainda 
mais quando pessoas física demanda pessoa jurídica.

Por outro lado, os pesquisadores minimizam essa descoberta 
afirmando que “a regra da facultatividade do advogado se justifica 
plenamente, principalmente entre litigantes com menores condições 
financeiras (pessoas físicas de renda baixa)” (CNJ, 2015, p. 23).

Ora, se a presença de advogado é determinante, como parece 
ser pelos dados apresentados, para um melhor resultado material, não 
há justificação possível para a facultatividade, num sistema que se quer 
apresentar como solução combatível com a terceira onda de Cappelletti 
e Garth, como debatido quando tratamos da obra Acesso à Justiça.
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Quando fica evidente que a supressão de custo, através da faculta-
tividade do advogado, impacta negativamente na reparação de um dano, 
estamos diante de uma falha grande no sistema judiciário que não pode 
ser ignorada, principalmente quando o maior afetado é justamente a po-
pulação mais hipossuficiente, que supostamente se buscou contemplar ao 
instituir mecanismos mais baratos e céleres de justiça formal.

A pesquisa ainda traz outra barreira ao sistema judiciário que 
configura sintoma da não obrigatoriedade de defesa técnica: o desconhe-
cimento da linguagem jurídica. Segundo apurado (CNJ, 2015, p. 27), a 
maioria das demandas no JEC se inicia através de atermação, principal-
mente nos juizados de bairros periféricos e de baixa renda, que na prática 
é uma espécie de formulário que a parte deve preencher para iniciar o 
processo. Não chega a ser novidade para ninguém que o Direito utiliza 
linguagem complexa e própria, muitas vezes com termos que fogem da 
significância comum, presente nos dicionários. Assim, o preenchimento 
desse formulário não é tarefa fácil para o “público-alvo” do JEC, aquelas 
pessoas que não possuem acesso efetivo ao sistema formal de justiça.

Outro dado interessante trazido pela pesquisa, mas que não 
necessariamente diz respeito ao JEC, é a utilização de métodos alternati-
vos de resolução de conflitos, altamente incentivados pelo CPC/15, mas 
que pouco figuram como alternativa utilizada pelas partes, ou incentivada 
pelo JEC (CNJ, 2015, p. 43-44).

Em relação ao resultado dos processos, verificou-se que na 
maioria das ações o processo termina sem resolução de mérito, sendo 
seguida pela procedência do pedido, o que os pesquisadores conside-
raram indicativo da eficiência do JEC na distribuição de justiça (CNJ, 
2015, p. 47).

Por fim, a pesquisa demonstra uma considerável falha no JEC 
em garantir a celeridade e oralidade de seus processos. Segundo a pes-
quisa, a média nacional é de 92 páginas por processo, sendo que em 
algum Juizados chegaram a ter processos com mais de 150 páginas. 
Além disso, a tramitação do processo leva, em média, 200 dias, desde 
a petição inicial até a sentença; sendo que, apenas para a realização da 
audiência de conciliação, leva-se, em média, 168 dias, o que indica que a 
celeridade está longe de ser uma realidade (CNJ, 2015, p. 48-49).

Dessa forma, a pesquisa de maneira geral aponta na direção de 
que o JEC atende parcialmente as expectativas que a comunidade jurídica 
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depositou ao editar a Lei 9.099/95, demonstrando que corresponde ao 
acesso formal, ainda que materialmente a facultatividade de defesa in-
fluencia negativamente no resultado da demanda.
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4. CONCLUSÕES

O presente artigo buscou responder uma pergunta um tanto 
difícil, e até mesmo exige demais de um sistema simplificado proces-
sualmente de justiça estatal.

Considerando as aspirações do legislador e as problemáticas 
acerca do acesso à justiça trazidas em 1978 por Cappelletti e Garth, é 
difícil conceber que os Juizados Especiais Cíveis representem completa 
satisfação e concretização do acesso à justiça. Talvez não completamente 
por suas determinações legais, mas também pela tradicional maneira de 
se fazer Justiça, em seu sentido formal.

Como bem observou Chasin (2007), o JEC não serve apenas 
para desburocratizar a justiça comum, é, em fato, um sistema paralelo 
de justiça que foi incumbido de dar fim aos processos de menor valor 
econômico, de menor importância, ainda que as violações ali reivindi-
cadas geraram grande impacto na vida do lesionado.

Não podemos negar que o JEC representa uma grande supe-
ração da primeira barreira apresentada por Cappelletti e Garth, mas é 
urgente nos concentrarmos na terceira onda, o acesso à justiça é muito 
maior e mais urgente que meramente ter um magistrado assinando 
uma sentença.

Não é nosso objetivo descartar a importância que o JEC possui 
dentro do Sistema Judiciário, ainda mais quando, de fato, representa a 
conquista de um espaço fundamental no Estado Democrático de Di-
reito a pessoas cuja opressão passou, e ainda passa, sem reparação pela 
hipossuficiência econômica e desconhecimento de seus direitos. O JEC 
dá resposta estatal a diversas pessoas que, sem a eliminação das custas, 
estariam impotentes diante de violações a direitos.



206

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Entretanto, conforme se verificou na pesquisa do CNJ, as fle-
xibilizações processuais e, principalmente, a exclusão do advogado, 
geram consequências negativas e mitigam a consecução da efetiva da 
tutela jurisdicional. Se por um lado sua facultatividade permite que 
a população hipossuficiente possa ingressar com uma ação, também 
implica em menor amplitude de defesa, capacidade expositiva e argu-
mentativa que levam ao alcance de melhores resultados.

Além disso, o JEC falha em sua promessa de desburocratização, 
oralidade e celeridade, demora-se muitos meses para que os litígios 
sejam resolvidos.

Apenas não ter custas e sucumbências, em primeira instância, 
não pode ser a única vantagem de um sistema que deveria facilitar e 
melhor satisfazer a população, hoje todos os problemas apresentados 
durante do artigo, indicam que o JEC representa simples acesso ao Poder 
Judiciário.
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 RESUMO

O interesse de agir é consagrado no Novo Código de Processo Civil 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, diante desse estudo, surge o confronto entre as exigên-
cias para se caracterizar o interesse na ação e uma possível limitação da 
garantia constitucional do acesso à justiça. Portanto, a relevância temática 
justifica-se pela evidente importância de se garantir o direito fundamental 
de acesso à justiça a fim de proteger o direito material supostamente viola-
do. Este trabalho se propôs, ainda, a analisar e direcionar seu enfoque ao 
âmbito do Direito Previdenciário, a partir da forte atuação da Defensoria 
Pública da União nesse meio. Ao final, conclui-se pela necessidade de 
uma reflexão crítica sobre os diversos elementos teóricos que constro-
em o pressuposto processual do interesse na ação para que a tutela cons-
titucional de acesso à justiça seja efetivada.

Palavras-chave: Processo civil; Acesso à justiça; Pressupostos processuais; 
Interesse de agir.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho possui o objetivo principal de analisar e proble-
matizar 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 essencial para que haja 
o regular exercício do direito de ação (CÂMARA, 2017). Por se tra-
tar, 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 processo constitu-
cionalizado (CABRAL, 2009). Essa imprecisão importa a necessidade de 
analisar certos casos concretos com as suas especificidades para reconhe-
cer o seu preenchimento.

Chega-se, nesse contexto, à linha tênue entre a exigência proces-
sual, uma possível limitação ao acesso à justiça e o direito de se invocar a 
tutela jurisdicional, garantido em âmbito constitucional.

Para percorrer por essa temática, fez-se necessário compreender 
o verdadeiro significado de acesso à justiça e aplicá-lo a realidade fática do 
Poder Judiciário Pátrio.

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 ex-
trajudicial (STF, RE 631240/MG, julgado em 27/8/2014 em regime de 
repercussão geral, informativo 756).
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Ademais, diante das jurisprudências analisadas no âmbito do 
Direito Previdenciário, fez-se necessário estudar a atuação da Defen-
soria Pública da União nas soluções das demandas de maneira extra-
judicial, essencialmente através de procedimentos administrativos. 
Restam demonstradas, nessa atuação, a garantia e a defesa dos direitos 
dos usuários desse serviço público de forma mais rápida e eficiente, 
em que peses algumas dificuldades que podem ser encontradas nesse 
caminho diante da realidade fática brasileira.

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



215

2. 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 su-
periores. Por fim, analisou-se a atuação da Defensoria Pública da União 
nesse contexto traçado a fim de aferir a repercussão da problemática





217

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. INTERESSE DE AGIR: CONCEITO E ELEMENTOS TEÓRICOS

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 para o regular 
exercício do direito de ação. O código atual não mais utiliza o termo e 
insere o interesse de agir e a legitimidade no rol de pressupostos pro-
cessuais, não tratando mais da possibilidade jurídica do pedido nesse 
âmbito (DIDIER, 2015).

O termo “condição da ação” era usado para definir uma categoria 
criada pela Teoria Geral do Processo, que seria uma espécie de questão 
relacionada à ação (partes, pedidos e causa de pedir) e que deveria ser 
submetida à cognição judicial (DIDIER, 2012). Em que pese divergências 
doutrinárias, essa teoria desenvolvida por Enrico Tullio Liebman foi acei-
ta e difundida na doutrina brasileira (DIDIER, 2012).

Não obstante, era objeto de críticas. A principal delas consistia no 
entendimento de que haveria somente dois tipos de juízos a serem reali-
zados pelo órgão jurisdicional: de admissibilidade e de mérito. Logo, não 
haveria razão lógica para se utilizar de uma outra categoria, um terceiro 
gênero de análise jurisdicional (DIDIER, 2012).

Com a notícia de um anteprojeto de novo código processual 
e considerando esse panorama teórico do sistema jurídico pátrio, re-
ascenderam-se as discussões a respeito das condições da ação e de seu 
tratamento legislativo.
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Didier Jr. explica que havia 3 (três) entendimentos (DIDIER, 
2012). Quem sustentasse que o projeto não deveria alterar nada, porque 
seria um tema muito sensível e que de alguma maneira já estava bem 
compreendido pela comunidade jurídica brasileira. De outro lado, 
tinha aqueles que entendiam ser o momento ideal para a correção de 
um equívoco histórico. Por fim, o entendimento intermediário, que foi 
adotado no projeto.

Sobre a questão, elucida Didier Jr. (2012, p. 315-317):

O projeto foi em um caminho intermediário. E parece ter adota-
do a postura mais prudente. [...] O texto proposto não se vale da 
expressão “condição da ação”. Apenas se prescreve que, reconhe-
cida a ilegitimidade ou a falta de interesse, o órgão jurisdicional 
deve proferir decisão de inadmissibilidade. Retira-se a menção 
expressa à categoria “condição da ação” do único texto normativo 
do CPC que a previa − e que, por isso, justificava a permanência 
de estudos doutrinários ao seu respeito. [...] A mudança não é pe-
quena. Sepulta-se um conceito que, embora prenhe de defeitos, 
estava amplamente disseminado no pensamento jurídico brasileiro. 
Inaugura-se, no particular, um novo paradigma teórico, mais ade-
quado que o anterior, e que, por isso mesmo, é digno de registro 
e aplausos.

Portanto, autores, como Didier Jr., entendem que é possível 
identificar pressuposto processual lato sensu e em stricto sensu: o pri-
meiro abrangeria os requisitos de existência e validade do processo, 
enquanto o segundo apenas os de validade (DIDIER JR., 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 JR., 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 JR., 2015, p. 359).

Nesse contexto, lembra-se que segundo Chiovenda o interesse de 
agir pressupõe não só a efetiva ocorrência de dano injusto, mas um estado 
de fato contrário ao direito capaz de gerar prejuízo (CHIOVENDA, 2000).

A doutrina explica que o interesse de agir deve ser analisado 
por meio de suas dimensões. Uma parcela entende estar ele bipartido 
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no interesse-necessidade e no interesse-utilidade da tutela jurisdicional 
pleiteada.

A dimensão do interesse-necessidade tem origem na compre-
ensão do processo como ultima ratio para o autor. Aqui, entende-se 
que a demanda só deveria ser admitida quando não houver outros 
meios para satisfazer um direito material sem a intervenção estatal 
pelo processo judicial (CABRAL, 2009), isto é, quando o provimento 
jurisdicional é necessário.

A evolução dessa concepção resultou na dimensão do interesse-
-utilidade. Trata-se de um filtro de eficiência no qual o legislador pretende 
evitar o excesso de atividade jurisdicional inútil (CABRAL, 2009).

Por outro lado, há uma outra concepção doutrinária compreende 
que, ao invés de analisar a utilidade, deve ser considerado o interesse-
-adequação, consistente na análise da conveniência do meio processual ao 
compará-lo com outros meios mais econômicos ou eficazes (DINAMAR-
CO, 2003). Logo, analisa-se se o demandante provocou a jurisdição para 
um provimento adequado à proteção do suposto direito material ameaçado 
ou violado (ou posição jurídica de vantagem deduzida) valendo-se da via 
processual adequada (CÂMARA, 2014).

Nesse sentido, sintetiza Cabral ao analisar a evolução e a constru-
ção teórica e prática dessas três concepções (CABRAL, 2009, p. 15-16):

O interesse-necessidade retratava uma visão individualista, 
inspirado sobre o ideal liberal que ressalta a relação de direito 
material deduzida em juízo, ao afirmar-se uma lesão a direito 
de titularidade do sujeito, num contexto conflituoso próprio da 
“lide” em sentido carneluttiano. Nesta perspectiva, o processo 
era visto como unicamente direcionado à proteção do direito 
material dos litigantes e a ação só poderia ser abstrata, desvin-
culada dos direitos afirmados no processo, os direitos subjetivos 
pré-existentes à sentença.
Posteriormente, passou-se a teorizar o interesse a partir da visão 
do juízo, como um meio de gestão processual para economizar 
tempo e energia dos serviços judiciários. O interesse-utilidade 
passou a regrar a atividade estatal, evitando povoar as prateleiras 
dos juízes com processos “sem sentido” e que poderiam ser so-
lucionados, se não espontaneamente, pelo menos com menor 
empenho de energia e custos financeiros.
Esse caminho foi trilhado como um consectário do princípio da 
economia processual, reputando inadmissíveis requerimentos 
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inúteis ou antieconômicos. O requerente não poderia pretender 
uma providência que, mesmo se acolhida, o colocasse na mesma 
posição processual em que se encontrava ante litem. Nem se 
poderia acionar o Judiciário para a apreciação de uma questão se 
houver um meio judicial ou extrajudicial mais barato, simples ou 
rápido para resolver a questão.
No mesmo diapasão, o desenvolvimento do conceito de interesse- 
adequação permitiria uma verificação pelo juízo da efetividade do 
mecanismo manejado, sempre que existisse uma pluralidade de 
meios à disposição do sujeito.

Portanto, são esses os aspectos teóricos prévios inerentes ao 
interesse de agir necessários à compreensão da problemática a ser en-
frentada neste trabalho.

3.2. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DO DIREITO FUNDAMENTAL DE 
ACESSO À JUSTIÇA

Aqui, faz-se necessário indagar:  o que se deve compreender por 
acesso à Justiça?

O acesso à justiça é um direito fundamental consagrado na 
Constituição Federal de 1988, no inciso XXXV do art. 5º e, posterior-
mente, repetido no art. 3º do NCPC/2015, que dispõe: “a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Impende salientar que o princípio do acesso à justiça vem pas-
sando por uma releitura e ressignificação a partir do Novo Código de 
Processo Civil, uma vez que não deve ser visto meramente como um 
acesso ao Poder Judiciário. A própria sistemática do NCPC de 2015 já 
consagra as resoluções extrajudiciais de conflitos como prioridade. As-
sim, a apreciação jurisdicional deve ir além do Poder Judiciário e sua 
forma imperiosa de resolver o conflito (PINHO; STANCATI, 2016).

Ademais, assim como qualquer direito fundamental, o direito 
ao acesso à justiça não é um direito absoluto e, por isso, é passível de 
sofrer limitações.

Além das inúmeras limitações formais processuais, constatadas 
nos próprios pressupostos processuais, há muitas outras questões fáticas 



221

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

que podem impedir que esse direito seja exercido plenamente. Como, 
por exemplo, limitações socioeconômicas, impostas pelos custos judi-
ciais e pelo longo período de tempo que precisa ser empreendido em 
uma demanda.

Há ainda, a questão da ineficiência do acesso à justiça frente 
à grande quantidade de demandas que sobrecarregam o Poder Judici-
ário. O Judiciário pátrio como um todo finalizou o ano de 2018 com 
78,7 milhões de processos em tramitação, aguardando alguma solu-
ção definitiva, segundo o relatório Justiça em números 2019 do CNJ 
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019). Segundo os dados 
disponibilizados, para receber uma sentença, o processo leva, em 
média, 1 ano e 6 meses, desde a data de ingresso. Esse tempo é o triplo 
de tempo na fase de execução (4 anos e 9 meses).

Pretensões simples que não forem minimamente resistidas ou 
negadas podem ser obtidas por outros meios e evitar esse sobrecarre-
gamento do Poder Judiciário. Portanto, é importante refletir sobre as 
consequências desse elevado número de demandas e de litigiosidade 
à luz da efetividade da tutela jurisdicional e do princípio da duração 
razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CRFB/88).

3.3. A EXIGÊNCIA DA PRÉVIA BUSCA PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS PARA 
QUE SE CONFIGURE O INTERESSE DE AGIR E AUTORIZE A PROPOSITURA 
DE AÇÕES

Delineado os possíveis elementos do interesse de agir e do aces-
so à justiça, é importante refletir se, à luz desses substratos, a busca pela 
proteção ao direito material supostamente violado deve se iniciar ou en-
cerrar na prestação jurisdicional estatal. Se pode ser compreendido no 
âmbito do interesse de agir que a atuação do Poder Judiciário é a ultima 
ratio. Se a compreensão de que o Estado-juiz deve ser buscado apenas 
quando não houver mais alternativas de solucionar a lide colide, ou não, 
com a garantia constitucional de amplo acesso à justiça.

Muito se discute sobre a necessidade de se buscar as outras 
vias possíveis de se chegar a uma solução para que, enfim, seja possível 
configurar o pressuposto processual do interesse de agir. Isso porque 
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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 concreto, diante de suas pecu-
liaridades 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 viabilizar o ajuizamento de uma ação para a propositura 
de uma demanda perante o Poder Judiciário. Todavia, há exceções

1
.

No âmbito do Direito Previdenciário foi definido pelo STF em 
sede de repercussão geral de que o prévio requerimento administrativo 
é indispensável para caracterizar o interesse de agir (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 exaurimento 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 caracterizando 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 prévio requerimento não se 
confunde com o exaurimento das vias administrativas; II - A 
exigência de prévio requerimento administrativo não deve pre-
valecer quando o entendimento da Administração for notória e 
reiteradamente contrário à postulação do segurado; [...]

Nesse mesmo sentido, em diversos casos específicos de âmbito 
cível, a jurisprudência vem sinalizando sobre a necessidade de se de-
monstrar, minimamente, que houve uma tentativa de se lograr êxito 
naquele pedido por via administrativa ou outras vias extrajudiciais, 
que resultou em uma pretensão resistida ou negada pela outra parte. 
A exemplo desses casos tem-se as ações que envolvem o seguro DP-
VAT e ações de requerimento de exibição de documentos, 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, con-
forme é possível observar:

1 Atenta-se, por conta do recorte temático, que não é o intuito nem a pretensão 
deste trabalho esgotar todas as situações.
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RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CI-
VIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE 
AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA 
PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG. 1. O estabe-
lecimento 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 ne-
cessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracte-
riza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 
confunde com o esgotamento das instâncias administrativas. 
[...] (STF, RE 839314, Relator Min. LUIZ FUX, julgado em 
10/10/2014, publicado em DJe-202, divulgado em 15/10/2014, 
publicado em 16/10/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. 
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE RECURSAL. 
AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO ADMINIS-
TRATIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO RESISTI-
DA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE 
DO AUTOR. SÚMULA Nº 568/STJ. [...] (STJ, AgInt no AREsp 
1290510, Relator Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, jul-
gado em 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, publicado em 
DJe 21/03/2019)

RECURSO DE AGRAVO. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO 
DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINIS-
TRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. O  STJ 
já assentou entendimento no sentido de que se faz necessária 
a prévia solicitação dos documentos no âmbito administra-
tivo 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 
financeira cópia do contrato pretendido, restando ausente 
o interesse processual do recorrente. - Recurso não provido. 
(TJ-PE, Ag 5137644, Relator Desembargador Itabira de Brito 
Filho, julgamento em 28/03/2019, 3ª Câmara Cível, publicado 
em 22/04/2019)
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Parece, ao que tudo indica, ao deparar-se com determinados 
tipos de demandas, ser tendência dos tribunais a demonstração do 
interesse processual pelo autor. O Desembargador e Professor Dr. 
Aluisio Gonçalves de Castro Mendes explica que a atividade adminis-
trativa não deve ser substituída pelo acesso à justiça, pois a ausência 
de exaurimento administrativo para o exercício do direito de ação não 
deve ser confundida com o desaparecimento de prévio requerimen-
to junto à Administração. A pretensão administrativa necessita ser 
apreciada para a caracterização do interesse de agir. Eis suas palavras 
(MENDES, 2009, p. 336):

O fortalecimento do acesso à justiça não pode conduzir, contudo, 
no meu singelo sentir, a uma substituição da atividade adminis-
trativa, quando se tratar de obrigação querable ou que precisa ser 
requerida. Se, por um lado, o exaurimento da via administrativa, 
salvo no caso da justiça desportiva, não pode ser mais exigido para 
o exercício do direito de ação, isso não significa o puro e simples 
desaparecimento da necessidade de se formular prévio requeri-
mento junto à Administração Pública, na medida que a pretensão 
administrativa precisa ser apreciada e negada para que se configure 
a lide, ou seja, o conflito caracterizado pela pretensão resistida. Do 
contrário, não haverá interesse de agir.

Com isso, não há que se confundir a desnecessidade de exauri-
mento da via administrativa com formulação de pretensão administra-
tiva junto à Administração. Inclusive, trata-se de um entendimento já 
pacificado nos tribunais que o exaurimento da via administrativa não 
é condição para a propositura de demandas perante o Poder Judiciário.

Súmula 89 do Superior Tribunal de Justiça: A ação acidentária 
prescinde do exaurimento da via administrativa.
Súmula 213 do Tribunal Federal de Recursos: O exaurimento da 
via administrativa não é condição para a propositura de ação de 
natureza previdenciária.
Súmula 9 do Tribunal Regional Federal da 3ª Região: Em matéria 
previdenciária, torna-se desnecessário o prévio exaurimento da 
via administrativa, como condição de ajuizamento da ação.

Ademais, exigir o exaurimento das vias administrativas po-
deria configurar um verdadeiro cerceamento do direito ao acesso à 
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justiça assegurado constitucionalmente (art. 5º, XXXV, da CRFB/88). 
Daí porque a legislação infraconstitucional não pode condicionar o 
acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento da via administrativa nem 
devem ser acolhidos argumentos defensivos da Fazenda Pública que 
postulem esse entendimento.

Assim elucida Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade (1999, 
p. 137), confira-se:

Não pode a lei infraconstitucional condicionar o acesso ao Poder 
Judiciário ao esgotamento da via administrativa, como ocorria 
no sistema revogado (CF/67, 153, §4º). Não é de acolher-se ale-
gação da fazenda pública, em ação judicial, de que não foram 
esgotadas as vias administrativas para obter-se o provimento que 
se deseja em juízo (RP 60/224).

Portanto, a tendência de se tornar cada vez mais frequente a 
necessidade de demonstração do interesse processual é de suma im-
portância. Tudo porque que os dispositivos legais processuais não 
demonstram objetivamente como se dá a análise desse pressuposto 
processual. Todavia, não deve ser confundida a necessidade de for-
mulação de pretensão administrativa junto à Administração Pública 
com o exaurimento dessa via. Além de violar a garantia constitucional 
de acesso à justiça, mostra-se uma medida desproporcional que pode 
acarretar danos ainda maiores aos jurisdicionados ao se deparar com 
obstáculos na tentativa de se obter a tutela de seus direitos.

3.4. A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NAS SOLUÇÕES 
ADMINISTRATIVAS DAS DEMANDAS

Diante da problemática colocada, faz-se necessário analisar de 
que maneira a questão das tentativas de soluções administrativas vem 
sendo tratada. Nesse diapasão, a atuação da Defensoria Pública da União 
(DPU) configura um importante objeto de estudo para tal verificação.

A DPU é uma instituição permanente essencial à função juris-
dicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento 
do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 
promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial 
e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral 
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e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso 
LXXIV do art. 5º da Constituição Federal (art. 134 da CRFB/88).

Além de desenvolver suas atividades voltadas para solucionar 
conflitos judicialmente, a DPU também tem especial importância na 
atuação relacionada com a resolução de demandas de maneira extraju-
dicial, principalmente em âmbito administrativo.

De acordo com a Lei Complementar nº 80 de 1994, responsável 
por organizar a referida instituição, a promoção da solução extrajudicial 
dos litígios deve ser prioritária:

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre 
outras: [...] II – promover, prioritariamente, a solução extrajudicial 
dos litígios, visando à composição entre as pessoas em conflito de 
interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e de-
mais técnicas de composição e administração de conflitos;

Resta evidente que à DPU incumbe atuar na solução de deman-
das nas instâncias administrativas. Ademais, para garantir que essa fun-
ção institucional seja plenamente exercida, a referida Lei traz a seguinte 
prerrogativa da DPU:

Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da 
União: [...] X - requisitar de autoridade pública e de seus agentes 
exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, docu-
mentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias 
ao exercício de suas atribuições; XI - representar a parte, em feito 
administrativo ou judicial, independentemente de mandato, 
ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais;

Essa requisição tratada no inciso X do art. 44 é um ato admi-
nistrativo revestido de autoexecutoriedade, impondo obrigação ao seu 
atendimento por parte do requisitado, cujas consequências, na esteira de 
abalizada doutrina, são sanções penais e administrativas (CARVALHO 
FILHO, 2015).

Diante disso, na atuação da DPU, as tentativas de soluções ad-
ministrativas vêm sempre antes das ações judiciais, servindo, inclusive, 
como base para fundamentar a necessidade da busca pela via judicial e 
configurar o interesse na ação.



227

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

É de praxe que, ao surgir uma nova demanda que enseje a 
abertura de um Procedimento de Assistência Jurídica, ocorra o envio 
prévio de ofícios às partes contrárias para requisitar esclarecimentos, 
informações, bem como para compor uma solução extrajudicial para 
os casos suscitados.

Ademais, para o fortalecimento da atuação da DPU na resolu-
ção extrajudicial de conflitos, foram celebrados termos de cooperação 
com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com a Caixa Eco-
nômica Federal.

Segundo dados fornecidos pela Série de Estudos Técnicos da 
DPU de 2018, tais iniciativas permitem a redução substancial do vo-
lume de demandas judiciais e propiciam agilidade no atendimento aos 
cidadãos nas questões relacionadas à previdência social e aos contratos 
bancários. Assim, foi constatado pelo estudo um crescimento da quan-
tidade de conciliações extrajudiciais realizadas pela DPU. Isso porque 
em 2017, foram realizadas 16.454 resoluções extrajudiciais, o que supera 
o ano de 2016 em 28% (DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 2018).

Portanto, dessa atuação, observa-se a importância das tratativas 
extrajudiciais e administrativas para garantir aos cidadãos seus direitos 
de maneira mais eficiente, visto que, como já demonstrado, o acesso à 
justiça não deve ser entendido exclusivamente como um mero acesso ao 
Poder Judiciário.

3.4.1. O perigo da demora na exigência da prévia pretensão resistida 
administrativamente

Lado outro, é sabido que, em muitos casos, as vias administrati-
vas, principalmente no atual panorama brasileiro, podem ser demasia-
damente demoradas, levando ao perigo de uma grave lesão aos direitos 
dos cidadãos.

Ilustrativamente, aponta-se a notória e problemática situação do 
INSS, que vem levando meses para oferecer uma resposta aos pedidos 
de benefícios e aposentadorias, ultrapassando o prazo limite de 45 dias, 
previsto no parágrafo 5º do artigo 41-A da Lei 8.213/91 e no artigo 1º, 
parágrafo único, da Resolução 695/2019 da referida autarquia.



228

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Segundo dados fornecidos pela Secretaria Especial de Previ-
dência e Trabalho, publicados no portal de notícias do INSS, até janeiro 
de 2020 há cerca 1,3 milhão de pessoas aguardando análise dos reque-
rimentos, que estão travados à espera de resposta do órgão há mais de 
45 dias (INSS, 2020).

Ora, como visto, há um entendimento pacificado na juris-
prudência no sentido de que é indispensável apreciação da pretensão 
administrativa pela Autarquia Previdenciária para que se configure o 
interesse de agir.

Mas o que fazer diante dessa demora, em que os segurados 
sequer recebem uma resposta negativa? Impende ressaltar que a grande 
maioria desses segurados são pessoas hipossuficientes que, diante de 
impedimentos laborais, seja pela idade, seja pela doença ou outros casos 
fortuitos, necessitam do benefício com caráter alimentar.

Nesse sentido, os Tribunais Federais vêm lidando com diversas 
ações, principalmente mandados de segurança, buscando celeridade e 
a razoável duração do processo (art. 5º, LXXVII, da CRFB/88) na aná-
lise das demandas administrativas por parte do INSS. Segundo dados 
fornecidos pelo portal de notícias do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região (TRF4), a 5ª Turma vem confirmando as decisões de primeiro 
grau que determinam a análise dos requerimentos e sua conclusão em 
30 dias, prorrogáveis por mais 30, desde que motivadamente, os pedidos 
de benefícios assistenciais feitos por idosos e pessoas com deficiência. 
Somente na sessão de julgamento realizada no dia 03 de dezembro de 
2019 foram 25 casos. A título de exemplo desses casos, tem-se a decisão:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCES-
SÃO DE BENEFÍCIO.  DEMORA EXCESSIVA.  ILEGALIDADE.  
1.  O prazo para análise e manifestação acerca de pedido admi-
nistrativo de concessão de benefício previdenciário submete-se ao 
direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade 
de sua tramitação, nos termos do art. 5º, LXXVII, da CF/88. 2. A 
demora no processamento e conclusão de pedido administrativo 
equipara-se a seu próprio indeferimento, tendo em vista os pre-
juízos causados ao administrado, decorrentes do próprio decurso 
de tempo. 3. Caso em que restou ultrapassado prazo razoável para 
a Administração decidir acerca do requerimento administrati-
vo formulado pela parte.   (TRF4, 5019366-64.2019.4.04.7100, 
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QUINTA TURMA, Relator Desembargador ALTAIR ANTONIO 
GREGÓRIO, juntado aos autos em 12/12/2019).

Em atenção à essa questão delicada, em maio de 2019 o MPF 
ajuizou uma Ação Civil Pública (ACP n° 5029390-91.2019.4.02.5101/ 
13ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro) para exigir que 
o INSS procedesse, analisasse e concluísse os procedimentos adminis-
trativos de requerimento de concessão de benefício previdenciário ou 
assistencial, no prazo máximo de 45 dias, entre outras providências 
necessárias para que as demandas dos contribuintes sejam efetivamente 
analisadas e concluídas.

Em resultado à essa Ação, o Tribunal Regional Federal da 
2ª Região decidiu parcialmente ao Agravo de Instrumento do MPF, 
mas acatou o pedido no sentido de ordenar que o INSS deve adotar 
as providências necessárias para analisar e concluir os requerimentos 
de concessão de benefícios previdenciários e assistenciais dentro do 
prazo legal de 45 dias, a teor do disposto no §5º, do Art. 41-A, da Lei 
8.213/91 e no Art. 1º, parágrafo único, da Resolução nº 695, de 08 de 
Agosto de 2019 (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2020).

Tem-se um claro exemplo de uma situação em que a exigência de 
prévio requerimento administrativo com uma pretensão resistida pode 
acarretar um grave dano, material e moral, para aqueles que necessitam 
com urgência da fruição de seus direitos, principalmente no âmbito do 
direito previdenciário, em que protagonizam como demandantes aqueles 
mais vulneráveis socialmente.

Tudo porque, se levada a termo, impede-se uma ação judicial 
sob a alegação da necessidade de uma pretensão resistida adminis-
trativamente, mesmo quando a própria administração não é capaz de 
oferecer uma resposta em tempo razoável. Resta claro o quanto tal 
exigência genericamente imposta afeta negativamente a satisfação do 
direito material, inclusive, com dano grave ou de difícil reparação e, a 
depender do caso, até mesmo irreparável.

Contudo, nas ações em face do INSS em que a parte Autora ainda 
não obteve a resposta administrativa de sua solicitação de benefício, o 
TRF4 entende pela configuração da ausência do interesse de agir na ação 
em que se pleiteia o benefício em si, sendo possível discutir a legalidade 
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da demora da análise por parte da autarquia, mas não o direito ao benefí-
cio em si. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCES-
SUAL CIVIL. DEMORA NO EXAME DO PEDIDO DE TRANS-
FORMAÇÃO DO BENEFÍCIO.   AUSÊNCIA DE   INTERESSE   
DE   AGIR. 1.  O Supremo Tribunal Federal, em procedimento 
de Repercussão Geral (RE n. 631.240), expressamente decidiu que 
“[a] concessão de benefícios previdenciários depende de reque-
rimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a 
direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se 
excedido o prazo legal para sua análise” (grifo). 2. É bem evidente 
que o desrespeito ao prazo de conclusão do procedimento significa 
que o segurado pode, a partir de então, ajuizar uma demanda para 
discutir a legalidade da própria omissão da Autarquia, mas não o 
direito ao benefício em si. (TRF4, AG 5036533-54.2019.4.04.0000, 
SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI 
SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 29/01/2020).

Evidencia-se, com isso, o entendimento dos tribunais de que 
o instrumento processual cabível nesses casos deve ser o mandado de 
segurança. Isso porque a demanda ajuizada deve ter como objeto a dis-
cussão da legalidade da omissão da autoridade pública, e não o direito 
ao benefício previdenciário em si. Ilustrativamente, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA 
PARA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.  
INTERESSE   DE AGIR. Se o segurado retrata situação de demora 
excessiva para análise de seu requerimento administrativo, confi-
gurado está o seu interesse de agir na propositura do mandado de 
segurança, meio adequado para garantir que a autoridade coatora 
haja de acordo com os prazos estabelecidos na legislação. (TRF4, 
AC 5004617-18.2019.4.04.7205, TURMA REGIONAL SUPLE-
MENTAR DE SC, Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, 
juntado aos autos em 21/06/2019)

PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CON-
CESSÃO DE BENEFÍCIOS. DEMORA INJUSTIFICADA NA 
ANÁLISE DOS REQUERIMENTOS    ADMINISTRATIVOS. 
INTERESSE DE  AGIR PRESENTE. REMESSA OFICIAL IM-
PROVIDA. 1. A obrigação de fazer, no caso dos autos, não é a 
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concessão de benefício, mas a reapreciação do processo adminis-
trativo até seus ulteriores termos, a fim de se verificar o direito do 
segurado à percepção dos benefícios. Assim, presente o interesse 
de agir do impetrante, pela adequada via do mandamus. 2. 
Demora injustificada na análise do pedido administrativo con-
figura a conduta omissiva da autoridade impetrada. 3. Remessa 
oficial a que se nega provimento. (TRF3, ReeNec - REMESSA 
NECESSÁRIA CÍVEL - 290640 / SP 0013646-12.2005.4.03.6102, 
TURMA SUPLEMENTAR DA TERCEIRA SEÇÃO, Relator 
JUIZ CONVOCADO FERNANDO GONÇALVES, Data do Jul-
gamento: 17/06/2008. Data da Publicação/Fonte: DJF3 DATA: 
23/07/2008).

Contudo, esse entendimento vem colocando ainda mais óbices 
ao acesso à justiça pelo contribuinte da Autarquia Previdenciária. O pedi-
do administrativo e a demora excessiva para análise por si só já deveriam 
configurar o interesse de agir na demanda em que se pleiteia o benefício. 
Principalmente, ao considerar a situação de extrema vulnerabilidade em 
que a parte desse tipo de demanda normalmente se encontra.

Sobre o tema, Persiani (2008) ilustra com uma situação do 
direito italiano para evitar que a demora da entidade previdenciária 
possa lesar ou ameaçar de lesão os direitos dos envolvidos, prejudicando 
ou interesse do requerente ou o interesse público. De acordo com o 
art. 7 da Lei italiana nº 533 de 1973, sobre a segurança e assistência 
sociais obrigatórias, o pedido à instituição seguradora é considerado 
rejeitado quando decorridos 120 dias, a contar da data da solicitação, 
sem que a instituição tenha tomado uma decisão, in verbis:

Art. 7. (Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti 
previdenziali e assistenziali).
In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta 
all’istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, 
quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, 
senza che l’istituto si sia pronunciato.

Portanto, seria necessário pressupor uma instância administrativa, 
privada ou pública, eficiente para se admitir exceções de exigência prévia 
de pretensão resistida de maneira inflexível sem violação a garantia de 
acesso à justiça. Não bastaria, então, apenas a eficiência, é necessária uma 
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especial estruturação capaz de oferecer uma resposta rápida, adequada e 
efetiva. Contudo, no contexto atual, em que o procedimento administra-
tivo, ressalvadas algumas exceções, apresenta baixa performance, exigir 
seu prévio exaurimento é colocar um verdadeiro óbice ao acesso à justiça 
(GAJARDONI; DELLORE; ROQUE, 2019, p. 125).
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4. CONCLUSÕES

Diante do exposto, dentro do modelo processual brasileiro, 
constatou-se que uma sinalização de ser necessária a reformulação e a 
releitura da garantia do acesso à justiça, considerando a necessidade 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 necessi-
dade de prévios requerimentos administrativos para que se caracterize 
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 interesse na 
ação, como defende uma parcela doutrinária (GAJARDONI; DELLO-
RE; 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 limi-
tar demasiadamente o direito fundamental de acesso à justiça, a garantia 
fundamental ao processo justo e de obtenção da tutela jurisdicional, 
resguardado pelo art. 5º, XXXV, da CRFB/88.

Dessa forma, observa-se que é preciso refletir criticamente sobre 
os diversos elementos teóricos que fundam o pressuposto processual do 
interesse na ação para que a tutela constitucional de acesso à justiça seja 
efetivada e, principalmente, para que ocorra de maneira eficaz.
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Dá análise da atuação da Defensoria Pública da União, restou 
demonstrada a importância das tratativas administrativas e extrajudi-
ciais para solucionar as lides levadas ao órgão de maneira mais eficaz. 
Por outro lado, há casos em que a demora em se conseguir essa solução 
pode acarretar danos graves e lesivos aos direitos dos jurisdicionados.

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 ordenamento 
jurídico, podem vir a se tornar prejudiciais aos próprios jurisdicionados 
que tiveram seus direitos lesados e necessitam efetivamente de uma 
tutela jurisdicional.

Ademais, é preciso considerar a atuação das instâncias admi-
nistrativas, nas esferas públicas e privadas, visto que, para que não se 
configure um cerceamento no acesso à justiça, é preciso de uma mínima 
eficiência dessas esferas para que seja capaz de oferecer uma resposta 
rápida, adequada e efetiva, em atenção à razoável duração do processo.

Assim, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
deverão guiar o juízo para que se garanta um acesso à justiça de maneira 
eficiente e se adeque às realidades fáticas dos casos concretos. Nas pa-
lavras do constitucionalista português José Gomes Canotilho (1993, p. 
383), trata-se “de uma questão de ‘medida’ ou ‘desmedida’ para se alcançar 
um fim: pesar as desvantagens dos meios em relação às vantagens do fim”.
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 RESUMO

O acesso à justiça e a busca de efetividade da tutela jurisdicional per-
meiam a preocupação central do direito processual civil contemporâ-
neo. Diante da notória crise de efetividade do Poder Judiciário, exige-se 
uma reflexão crítica e analítica sobre a jurisdição e a prestação juris-
dicional. A “fetichização” pelo sistema dos precedentes por si só não é 
um meio adequado ao fim almejado de combatê-la. A opção tem uma 
notória falha de premissa. Mantém a pretensão de solucionar a questão 
dentro do âmbito do próprio Poder Judiciário, que já se encontra sobre-
carregado. Uma necessária ressignificação do aceso à justiça é impres-
cindível com uma nova compreensão de jurisdição e de acesso à justiça 
com uma releitura do princípio da inafastabilidade da jurisdição e um 
Estado-juiz mínimo.

Palavras-chave: Direito Processual Civil; Jurisdição; Desjudicialização; 
Estado-juiz mínimo; Princípio da inafastabilidade da jurisdição.
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1. INTRODUÇÃO

A prestação jurisdicional brasileira vivencia uma verdadeira e 
notória crise de efetividade. Tem-se que, segundo o levantamento do 
CNJ, “Justiça em Números 2019: ano-base 2018”, “o Poder Judiciário 
finalizou o ano de 2018 com 78,7 milhões de processos em tramitação, 
aguardando alguma solução definitiva”. É evidente que os órgãos juris-
dicionais brasileiros encontram-se assoberbado pelo excesso de deman-
das. Por conseguinte, não conseguem na maioria das vezes realizar a 
sua função precípua de pacificação social de forma adequada, efetiva e 
tempestiva.

A importância do presente trabalho envolve a necessidade de se 
(re)pensar criticamente o sistema processual brasileiro. Assim como a 
sociedade se modifica e altera a sua compreensão acerca dos fenômenos 
sociais, a dimensão jurídica desses fatos sociais também se altera.

Considerando que ao longo dos anos os valores socialmente 
compartilhados e as fórmulas de convivência de uma sociedade se modi-
ficam, as assimilações jurídicas dos fatos sociais muitas vezes se tornam 
insuficientes, ou até mesmo incompatíveis, com a realidade. Essas trans-
formações revelam a sua relatividade, que, por sua vez, devem necessaria-
mente repercutir na compreensão dos vetores axiológicos que norteiam o 
direito processual.

Uma interpretação evolutiva dos princípios e garantias funda-
mentais do direito processual civil é crucial. É necessária uma ressignifi-
cação do acesso à justiça para que sejam atendidos os anseios sociais de 
uma prestação jurisdicional adequada, célere e tempestiva. Uma mudança 
de paradigma que perpassa por uma nova compreensão da jurisdição e a 
prestação jurisdicional com uma releitura do princípio da inafastabilidade 
do controle jurisdicional para se reconhecer um Estado-juiz minimalista.
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Portanto, o objetivo é estabelecer uma reflexão crítica sobre a 
necessidade de se reduzir a prevalência da atuação do Poder Judiciário 
na resolução dos conflitos sociais e o reconhecimento de um sistema 
paralelo com diversas vias com agentes, públicos e privados, e mecanis-
mos auto e heterocompositivos.
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2. METODOLOGIA

Neste trabalho utilizou-se essencialmente o método de pesquisa 
bibliográfica qualitativa. O critério para seleção das fontes foi a identifi-
cação e utilização de autores de referência sobre o tema. Para aprofun-
damento da reflexão, expandiu-se o estudo para alcançar aqueles que 
também apresentam uma visão analítica e crítica em prol da busca da 
efetividade da tutela jurisdicional.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional são 
temas de grande relevância para o Direito Processual Civil Contempo-
râneo (CAPPELLETTI, GARTH, 1988; DIDIER JR., 2019; MARINONI, 
ARENHART, MITIDIERO, 2017; PINHO, 2018).

Segundo os dados estatísticos levantados pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), “o Poder Judiciário finalizou o ano de 2018 com 
78,7 milhões de processos em tramitação, aguardando alguma solução 
definitiva” (CNJ, 2019, p. 79). É evidente que os órgãos jurisdicionais 
nacionais encontram-se assoberbados pelo excesso de demandas. Por 
conseguinte, não conseguem na maioria das vezes realizar a sua função 
precípua de pacificação social de forma adequada, efetiva e tempestiva. 
Assim sendo, é notória a necessidade de se (re)pensar criticamente o 
sistema processual brasileiro.

3.1. O ACESSO À ORDEM DEMOCRÁTICA

Desde os tempos remotos, a atribuição de resolução dos confli-
tos sociais foi considerada uma atividade predominantemente estatal, 
quase que exclusiva do Estado- juiz. De forma excepcional, admitia-se 
a legítima defesa. Nesse contexto, a jurisdição revelou-se como o poder 
e o dever de dizer o direito (jurisdictio) e proporcionar a pacificação 
social. Então, o processo judicial perante o Poder Judiciário tornou-se o 
instrumento hegemônico de resolução de conflitos. Por meio dele pro-
voca-se o exercício da jurisdição a fim de concretizar a vontade objetiva 
da lei na justa composição das lides (PINHO, 2018, p. 53-55).
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Provocar a jurisdição estatal passou a ter uma relação direta 
com o reconhecimento de um Estado Democrático de Direito. Even-
tualmente desrespeitado um suposto direito material, por uma questão 
de democracia, de reconhecimento da condição de sujeito de direitos 
de todos os indivíduos e de isonomia, qualquer pessoa tem o direito de 
formular a sua pretensão para buscar uma possível tutela da situação 
jurídica da vantagem deduzida.

Em última análise, o acesso à justiça possibilita a tutela material 
de direitos. Não corresponde a apenas um direito formal do indivíduo 
agravado de propor ou contestar uma ação (CAPPELLETTI, GARTH, 
1988, p. 9-14).

Com essa pré-compreensão, CAPPELLETTI e GARTH desen-
volveram uma profunda análise crítica do acesso à justiça. Por eles foram 
identificados obstáculos à sua efetividade e as suas “ondas renovatórias”: 
a primeira, assistência jurídica gratuita aos hipossuficientes; a segunda, a 
representação dos direitos difusos e coletivos; a terceira, um novo enfoque 
do acesso à justiça (CAPPELLETTI, GARTH, 1988).

Percebe-se, então, que há uma premissa implícita de que quanto 
maior o acesso à justiça, mais democrática e justa seria uma determina-
da sociedade. Tudo porque a atividade jurisdicional tutelaria os direitos 
supostamente violados mediante o exercício da jurisdição, com o seu 
reconhecimento [atividade de conhecimento], a sua efetivação [atividade 
executiva] e o seu acautelamento [atividade cautelar], ou integrando a 
manifestação de vontade para a obtenção de certos efeitos jurídicos 
[jurisdição voluntária] (DIDIER, 2019, p. 198-199).

Sucede que atualmente na órbita civil as interações interpessoais 
são de massa. Evidentemente, os conflitos sociais se potencializaram, e 
o quantitativo de demandas que chegam e estão em trâmite no Poder 
Judiciário alcançaram números expressivos e alarmantes (CNJ, 2009). 
Como consequência natural desse assoberbamento, na atualidade se 
vivencia uma verdadeira crise no acesso à justiça e na prestação juris-
dicional pela insuficiência ou falta de efetividade da tutela jurisdicio-
nal. Portanto, é necessária uma ressignificação do acesso à justiça para 
que sejam atendidos os anseios sociais de uma prestação jurisdicional 
adequada, célere e tempestiva.
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3.2. O DIREITO PROCESSUAL E A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

Inicialmente, observa-se que o fenômeno jurídico está relacio-
nado com uma realidade cultural. O Direito não é uma ciência autô-
noma, independente e dissociada dos valores de uma sociedade. É um 
fenômeno cultural em que a compreensão do fato e da norma envolve 
uma valoração por parte do operador do direito, cuja pré-compreensão 
é fruto das circunstâncias de tempo e lugar inerentes à sua formação 
humana e intelectual.

Ao longo dos anos a sociedade se modifica e também altera a 
sua compreensão acerca dos fenômenos sociais. Da mesma forma deve 
ser o Direito. Se os valores socialmente compartilhados e as fórmulas de 
convivência de uma sociedade se modificam, as assimilações jurídicas 
dos fatos sociais muitas vezes se tornam insuficientes, ou até mesmo 
incompatíveis, com a realidade. Essas transformações naturais revelam 
a relatividade que se deve ter na compreensão da realidade pelo Direito. 
Elas, por sua vez, devem necessariamente repercutir na compreensão 
dos vetores axiológicos que norteiam o direito processual. Uma inter-
pretação evolutiva dos princípios e garantias fundamentais do direito 
processual civil é crucial (DINAMARCO, 2005, p. 246-247).

A partir do reconhecimento de que a ciência jurídica é um 
fenômeno cultural e que a compreensão do direito processual também 
é alcançada pelas transformações sociais, pode-se desenvolver uma 
nova compreensão acerca de institutos jurídicos envolvidos na reso-
lução dos conflitos sociais. Nessa perspectiva, evidencia-se que refletir 
sobre o acesso à justiça na contemporaneidade envolve a necessidade 
de ressignificar as noções de jurisdição e o princípio da inafastabilidade 
do controle jurisdicional.

3.3. A CRISE DA NOÇÃO CLÁSSICA DE JURISDIÇÃO

No direito processual civil, costuma-se iniciar o tema jurisdição 
por uma análise sobre as funções do Estado (administrativa, legislativa 
e jurisdicional) e, em sequência, apresentar a distinção das demais para 
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a função jurisdicional por suas características (CÂMARA, 2013, pp. 74-
78; PINHO, 2018, p .151-158).

Tradicionalmente, define-se jurisdição como a função estatal que 
atua na realização da vontade concreta da lei (CHIOVENDA, 1969, p. 
3) ou na justa composição da lide (CARNELUTTI, 1997, p. 5). Embora 
clássicas essas visões, há expressiva controvérsia doutrinária acerca dessas 
célebres definições, existindo aqueles que, inclusive, tentam relacioná-las 
(PINHO, 2019, p. 54). Todavia, as críticas a uma ou a outra fogem o 
recorte temático deste trabalho. O relevante nelas, aqui, é o fato de terem 
a mesma premissa. Elas são formuladas com a noção de que a jurisdição 
necessariamente é uma função, uma atividade, do Estado.

Contudo, “não é mais possível utilizar a noção de jurisdição 
criada para um modelo de Estado que não mais existe (...)” (DIDIER 
JR., 2019, p. 189). Cuida-se de se reconhecer que o Estado contem-
porâneo em muitos aspectos e por diversos fatores não reflete mais a 
realidade do Estado moderno. As categorias processuais formuladas 
a partir de compreensões do racionalismo e cientificismo do século 
XIX e meados do XX são próprias de sua realidade histórica, além de 
se relacionarem a um contexto em que o próprio Estado estava se auto 
afirmando juridicamente, afastando-se da figura do soberano, bem 
como o Direito se apresentava como ciência.

Atualmente, esse paradigma já se encontra consolidado e não 
há mais quem se insurja contra a existência de um Estado juridicamente 
estruturado e organizado nem as ciências humanas e sociais aplicadas 
(GRECO, 2015, p. 106). Essa compreensão já foi alcançada e solidifica-
da. A atual preocupação da ciência jurídica está no exercício de direito 
e seus limites, e não mais em se estabelecer a sua existência em face do 
particular ou do próprio Estado.

A partir dessa constatação, atenta-se que as noções clássicas de 
jurisdição são conquistas históricas e, como tais, devem ser preservadas. 
Todavia, o que se sinaliza é a sua insuficiência (científica) para a atual 
realidade social e jurídica.

Do ponto de vista social, é notória e natural a incapacidade de 
uma função jurisdicional exercida única e exclusivamente pelo Estado 
de atender as demandas deduzidas de forma adequada, efetiva e tempes-
tiva. Atenta-se que, no âmbito da jurisdição contenciosa, um indivíduo, 
em tese, pode formular incontáveis pretensões devido à incalculável 
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quantidade de negócios jurídicos que se pode realizar corriqueiramente 
numa sociedade de massa. Além do contencioso, não se pode esquecer 
de considerar também a jurisdição voluntária, cuja atuação do Estado- 
juiz apenas integra a manifestação de vontade das partes para a obtenção 
de efeitos jurídicos.

No aspecto jurídico, destaca-se o neoconstitucionalismo com a 
constitucionalização dos diversos ramos do direito, entre eles, o pro-
cessual civil.

DIDIER observa que “a metodologia jurídica transformou-se 
sensivelmente a partir da segunda metade do século XX” (DIDIER JR., 
2019, p. 47). Aponta ele que o reconhecimento da força normativa da 
Constituição impactou no modelo de Estado, deslocando o seu funda-
mento da Lei para a Constituição. Essa modificação, por sua vez, signi-
fica um constitucionalismo de efetividade, a norma constitucional tem 
incidência direta na realidade social para promoção de uma sociedade 
livre, justa e igualitária. Princípios deixaram também de ser técnica de 
integração e passaram a ser uma espécie de norma jurídica. Além disso, 
a hermenêutica jurídica passou a distinguir texto e norma, que, por sua 
vez, implica o reconhecimento do papel criativo e normativo da atividade 
jurisdicional num método de concretização de direitos fundamentais 
(DIDIER JR., 2019, pp. 47-50).

Sistematiza a questão MARINONI:

Diante da transformação da concepção de direito, não há mais 
como sustentar as antigas teorias da jurisdição, que reservam ao 
juiz a função de declarar o direito ou de criar a norma individual, 
submetidas que eram ao princípio da lei e ao positivismo acrítico. 
O Estado constitucional inverteu os papéis da lei e da Consti-
tuição, deixando claro que a legislação deve ser compreendida 
a partir dos princípios constitucionais de justiça e dos direitos 
fundamentais (MARINONI, 2005, p. 13-66).

Portanto, a partir da crise da noção de jurisdição, é possível 
desenvolver a problematização do acesso à justiça para a sua releitura à 
luz de um Direito Processual Civil constitucionalizado.



252

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

3.3. A JURISDIÇÃO NO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONSTITUCIONAL.

Seguindo as premissas de processualistas italianos da atualidade, 
a exemplo de Taruffo e Trocker, o direito processual deve ser compreen-
dido a partir da Constituição (TROCKER, 1974, p. 18). Segundo a teoria 
da jurisdição constitucional “(...) a jurisdição teria com objetivo primário 
a garantia da aplicação dos princípios constitucionais àquele processo. A 
lei não seria mais o centro do conceito de jurisdição” (PINHO, 2018, p. 
172). Traz-se, então, a concepção de processo justo como aquele que, in-
dependentemente do resultado, observa as garantias fundamentais. Nessa 
dimensão, a preocupação da ciência processual é deslocada. Deixa de ser 
protagonista a reduzida busca por uma exata conceituação e delimitação 
da função jurisdicional, amplia-se para uma constante reflexão em prol da 
efetividade da justiça (PINHO, 2018, 172).

Ainda nesse contexto de deslocamento, pontua-se que o conceito 
de jurisdição é variável, como explica Tesheiner. Depende quais ativida-
des se quer incluir, de conhecimento, executiva e cautelar. Se pretende 
uma abrangência que alcance da esfera cível à criminal. Se abarcará, ou 
não, a chamada jurisdição voluntária, ou apenas a contenciosa. Se a dita 
jurisdição voluntária pode ser considerada exercício da jurisdição, ou é 
apenas uma administração pública de interesses privados por conveniên-
cia do legislador ou por força de lei. Se é reconhecida a atividade norma-
tiva dos tribunais (TESHEINER, 1992, p. 63, apud PINHO, 2018, p. 172). 
Em suma, há tantas variáveis envolvendo as mais diversas opções políticas 
no plano normativo para uma análise do pensamento jurídico tanto pela 
dogmática como pela ciência jusfilosófica processual.

Eis os ensinamentos:

Na verdade, o conceito de jurisdição varia, conforme se queira 
ou não incluir a atividade judicial executiva e a cautelar; con-
forme se pretenda ou não abranger, além da jurisdição civil, a 
penal; conforme se queira ou não abarcar a jurisdição voluntária; 
conforme se intente ou não incluir a competência normativa dos 
tribunais (TESHEINER, 1992, p. 63, apud PINHO, 2018, p. 172).

Arremata Pinho:
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Mais importante é entender que a jurisdição é, segundo bem 
colocado por Schönke, “o direito e o dever ao exercício da 
função de justiça” (SCHÖNKE, 2003, p. 67). Nesse sentido, re-
metendo-nos novamente a Tesheiner, devemos nos preocupar 
menos com as fissuras nos conceitos de jurisdição para, então 
despender mais tempo galgando meios para alcançar a efetivi-
dade da justiça (PINHO, 2018, p. 172).

Evidencia-se, com isso, que o objeto de estudo deve ser o exer-
cício da distribuição da justiça. Nessa perspectiva, o processo civil 
constitucional amplia o seu foco para a efetividade da justiça, a con-
cretização, a satisfação das promessas do direito material. Em outros 
termos, não está – nem deve estar – mais adstrito apenas ao estudo das 
categorias processuais em si.

Por conseguinte, “é forçosa a conclusão de que os institutos pro-
cessuais precisam, realmente sofrer revisão e aprimoramento. Só assim se 
pode construir um instrumento cada vez mais eficaz rumo ao processo 
justo” (PINHO, 2018, p. 172).

Nessa perspectiva, deve-se pensar jurisdição num sentido amplo, 
além das fronteiras do Poder Judiciário (PINHO, 2018, p. 62).

Leonardo Greco, inclusive, com esse pensamento, explica que 
jurisdição é um conceito em evolução no sentido da desestatização. 
Alguns sistemas já conseguiram se desprender da atividade estatal, 
enquanto outros ainda a tem com uma função essencialmente estatal. 
Explica que a jurisdição não precisa ser necessariamente uma função 
estatal. Tudo porque a composição de litígios e a tutela de interesses 
particulares podem ser exercidas por outros meios, até por sujeitos 
privados (GRECO, 2015, p. 106- 107).

Greco, então, conceitua jurisdição como “[...] a função prepon-
derantemente estatal, exercida por um órgão independentes e imparcial 
[...]” (GRECO, 2015, p. 106). Destaca-se que em sua formulação não 
é afirmado como uma atividade essencialmente ou exclusivamente do 
Estado. Sua definição ressalta apenas a preponderância, o que não exclui 
a atuação de outros agentes, públicos ou privados.

À luz de uma compreensão constitucionalizada do Direito Pro-
cessual Civil, um novo paradigma se impõe e, consequentemente, uma 
releitura do conceito de jurisdição. Ao invés de uma dimensão estática 
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do que é ou do que deve ser num âmbito puramente teórico da ciência 
processual, deve-se buscar a adoção de uma perspectiva funcionalizada.

Com a funcionalização, deve-se identificar o objetivo, a função, 
o papel dessa atividade. Dessa maneira, pode-se ressignificar a noção 
de jurisdição em um duplo sentido, tanto formal (quem a exerce) como 
material (o seu papel), desatrelada da atuação central do Estado.

Portanto, ousa-se afirmar que, no Direito Processual Civil 
Constitucional, a jurisdição é a função preponderantemente estatal que 
tem por objetivo a tutela de um direito material violado ou ameaçado 
de violação.

3.4. A DESJUDICIALIZAÇÃO E A DESESTATIZAÇÃO

Apontada a crise da noção clássica de jurisdição e a necessidade 
de uma interpretação evolutiva a fim de perquirir a sua dimensão con-
temporânea, buscou-se demonstrar que uma visão restritiva não seria 
mais compatível com o atual estágio científico do Direito Processual. A 
literatura crítica nos revelou a necessidade de os institutos processuais 
serem revistos e aprimorados, tendo em vista, inclusive, a transformação 
metodológica do pensamento jurídico.

Pelo viés da constitucionalização do Direito Processual Civil, 
não seria mais adequado compreender a jurisdição por uma dimensão 
restrita do que é ou do que deve ser e limitativa do ponto de vista sub-
jetivo. A partir da visão funcionalizada, apontou-se uma compreensão 
ampla da noção de jurisdição a fim de atender a realidade atual da 
atividade jurisdicional brasileira.

Na contemporaneidade, vive-se o fenômeno da desjudicialização.
Cuida-se de um acontecimento que vem ocorrendo de forma 

silenciosa e quase sem ser notado na realidade do país. Talvez, tenha 
passado despercebido por décadas em razão de a comunidade jurídica 
estar ocupada com discussões acerca dos contornos inerentes à utilização 
de conceitos restritivos de jurisdição (PINHO, 2018, p. 196).

Contextualizado o fenômeno, Pinho entende por desjudicializa-
ção “o fenômeno pela qual o próprio legislador, expressamente, autoriza 
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que determinadas questões sejam retiradas da órbita judicial, a fim de que 
sejam resolvidas administrativamente” (PINHO, 2018, p. 192).

Explica que não deve ser compreendida como “mero sinônimo 
de ‘retirar do judiciário’”, podendo ser caracterizada como um quarto 
meio de resolução de conflitos, que normalmente se utiliza da estrutu-
ra cartorária ofertada pelas serventias extrajudiciais (PINHO, 2018, pp. 
192-193). Elucida ele que “se trata de um fenômeno maior, próprio em 
si caracterizando-se como jurisdição fora do judiciário, como um meio 
alternativo de solução de conflitos, dotado de celeridade eficácia, autenti-
cidade, publicidade e oponibilidade erga omnes” (PINHO, 2018, p. 193).

Nessa perspectiva, para Pinho “a desjudicialização não perde a 
natureza de intervenção estatal – há, apenas, uma materialização estru-
turada de forma diversa do processo judicial” (PINHO, 2018, p. 193).

Todavia, cabe atentar para a seguinte reflexão de Greco sobre a 
desestatização da jurisdição:

Será que a História vai confirmar a evolução no sentida da 
desestatização da jurisdição? Eu pessoalmente acredito que 
sim, porque, a rigor, mesmo antes da formação do Estado, to-
dos os povos juridicamente organizados instituíram os seus 
órgãos jurisdicionais como a exigência da própria vida em so-
ciedade. Por outro lado, o desprestígio, a perda de credibilidade 
dos órgãos estatais que exercem a jurisdição, é um fenômeno 
universal, menos pelas suas deficiências e mais pela expansão 
das aspirações de justiça da sociedade contemporânea a que 
o judiciário estatal não é capaz de dar respostas inteiramente 
satisfatórias. Esse descontentamento vai certamente resultar na 
busca de outros meios não estatais, até mesmo informalmente. 
(GRECO, 2015, p. 107).

Ao considerar tais pensamentos, poder-se-ia diferenciar desju-
dicialização da desestatização. A primeira envolveria a transferência de 
questões da órbita do judiciário para outros agentes do Estado, sobretudo 
as serventias extrajudiciais (PINHO, 2018, pp. 192-193); a segunda, sem 
a limitação a figuras estatais, podendo abranger, inclusive sujeitos pri-
vados (GRECO, 2015, pp. 106-107).

Contudo, ao que parece, limitar a desjudicialização aos agentes 
do Estado contraria a própria razão de ser do fenômeno. Cada vez mais, 
na maioria dos países, há uma busca de se transferir o poder de resolver 
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as controvérsias sociais. Por ser um movimento em expansão, não se re-
velaria adequado cientificamente limitá-lo. Tudo porque tende a deixar 
de atender os contornos da realidade social, tornando prematuramente 
insuficiente para a análise da situação jurídica que busca analisar. Por-
tanto, por questões de metodologia científica, seria incoerente conceituar 
restritivamente e de forma limitada um fenômeno que se encontra em 
expansão.

Além da incoerência, cabe atentar para a controvérsia acerca da 
natureza jurídica da arbitragem. Se ela pode ser considerada exercício 
da própria jurisdição ou um equivalente jurisdicional.

Classicamente, denominou-se equivalentes jurisdicionais uma 
série de situações em que o conflito de interesses seria solucionado sem 
que houvesse o exercício da jurisdição (DIDIER JR., 2019, p. 201). Seriam 
exemplos a autotutela (legítima defesa), a autocomposição, a resoluções 
de contencioso de tribunais administrativos, entre outros. A característica 
que a distinguiria da jurisdição estaria na definitividade. Esta gozaria da 
imutabilidade decorrente da coisa julgada, enquanto aquela não em razão 
da possibilidade de (re)apreciação pelo Judiciário com base no princípio 
da inafastabilidade da jurisdição.

Em que pese entendimentos contrários, observa-se que a ar-
bitragem é um meio de solução da disputa em que sujeitos privados 
apreciam e decidem a controvérsia com definitividade. O ordenamento 
brasileiro, inclusive, reconhece que as decisões arbitrais são títulos exe-
cutivos judiciais (art. 515, VII, do Código de Processo Civil – CPC).

Logo, apesar de entendimentos doutrinários contrários, a opção 
política do ordenamento brasileiro é de que a arbitragem é exercício da 
jurisdição, e não apenas um equivalente jurisdicional. Didier, inclusive, 
é categórico ao afirmar que “a arbitragem não é encarada, neste curso, 
como um equivalente jurisdicional. Entende-se que se trata de exercício 
de jurisdição por autoridade não estatal. Não é equivalente jurisdicional 
porque é jurisdição” (DIDIER JR., 2019, p. 201).

Em outros termos, a arbitragem envolve sujeitos privados resol-
vendo uma questão jurídica com definitividade. Portanto, é a jurisdição 
exercida por agente não estatal. Nesse contexto, retoma-se o exemplo do 
contencioso administrativo. Diversamente, é uma controvérsia apreciada 
por agentes do estado sem definitividade. Tanto é assim que é pacífico o 
entendimento de que sua natureza jurídica é de equivalente jurisdicional.
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Constata-se, com isso, que a qualidade do sujeito que resolve a 
questão controvertida em nada influencia na compreensão de ser ou não 
uma atividade exercício da jurisdição. Por conseguinte, também não há 
razão para influenciar na formulação do que seria desjudicialização, ainda 
que, por ora, possa se verificar o fenômeno no ordenamento brasileiro na 
transferência do órgão do Poder Judiciário para outro agente ou órgão do 
Estado na maioria das situações. Tudo porque, à luz do Direito Processual 
Civil Constitucional, o foco deve se a tutela dos direitos materiais viola-
dos ou ameaçados de violação. Portanto, deve-se preocupar com os meios 
adequados de solução das questões jurídicas, e não se são jurisdicionais 
ou não, estatais ou não.

Corrobora essa visão a seguinte explicação de Didier:

É importante registrar que o CPC ratificou a consagração de 
um sistema de justiça multiportas: a tutela dos direitos pode 
ser alcançada por diversos meios, sendo a justiça estatal apenas 
mais um deles. Atualmente, deve-se falar em “meios adequados 
de solução de conflitos”, designação que engloba todos os meios, 
jurisdicionais ou não, estatais ou não, e não mais em meios al-
ternativos de solução de conflitos (alternative dispute resolution), 
que exclui a jurisdição estatal comum e parte da premissa de que 
é a prioritária (DIDIER JR., 2019, pp. 201-202).

Ultrapassada essa problematização, ousa-se afirmar que a 
desjudicialização deve ser vista como um fenômeno amplo, não com-
portando uma identificação restrita. Não se limita, então, a atuação 
estatal. Portanto, pode-se dizer que é a transferência da atribuição do 
Judiciário para outros agentes, públicos ou privados, de solucionar 
questões jurídicas.

Apresentada a sua dimensão, cabe ilustrar como algumas situações 
em que o fenômeno vem ocorrendo silenciosamente no ordenamento ju-
rídico brasileiro.

Pinho ousa afirmar que “desde a edição da Lei 6.015/73 (Lei de 
Registros Públicos) já se apontava para desjudicialização” e destaca que 
os procedimentos desjudicializados foram incorporados tão fortemente 
na sociedade brasileira que sequer foram notados (PINHO, 2018, p. 
193). A fim de auxiliar essa percepção, citar-se-á algumas situações sem 
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a pretensão de esgotar as hipóteses e de apontar um marco inicial. A Lei 
8.951/1994 trouxe a possibilidade de ser realizar uma consignação em 
pagamento extrajudicialmente. Perante um estabelecimento bancário, 
o devedor ou terceiro poderiam optar por depositar a quantia devida. 
Uma vez cientificado o credor, seria possível a sua aceitação; caso não 
manifestada a sua recusa, estaria resolvida a questão jurídica reputan-
do-se liberado da obrigação sem a necessidade de processo judicial. Em 
outros termos, não havendo insurgência, ter-se-ia o mesmo efeito que 
uma sentença de procedência do pedido de uma demanda de consigna-
ção em pagamento formulado perante o Poder Judiciário. Sucede que o 
resultado advindo envolve um procedimento extrajudicial perante um 
sujeito privado e sem a intervenção estatal.

O sistema atualmente também comporta o divórcio e o inventá-
rio extrajudicial introduzidos pela Lei 11.441/2007, procedimentos que 
antes era imprescindível a atuação do Estado-juiz. A Lei 11.970/2008 
possibilitou o registro de nascimento tardio (fora do prazo legal) por 
procedimento no próprio Registro Civil de Pessoas Naturais, dispen-
sando a necessidade de ação judicial que outrora se exigia. A usucapião 
também conta com a possibilidade de se valer da via administrativa (art. 
216-A e seguintes da Lei 6.015/73, acrescentada pela Lei 13.105 de 2015 
- novo e atual Código de Processo Civil). Essas ilustrações são exemplos 
de transferência de atribuição para agentes públicos.

Portanto, resta evidenciado que o fenômeno da desjudicialização 
encontra-se presente na realidade brasileira. Além de estar presente no 
ordenamento nacional, percebe-se que há um movimento de continua 
expansão. Nota-se também que não se está restrito a uma transferência do 
órgão judicial para outro órgão ou ente estatal, o que reforça a inadequa-
ção de um conceito limitado visto acima.

Uma vez verificado o fenômeno da desjudicialização, assim 
como foi apresentada a crise da noção de jurisdição e a necessidade de 
sua releitura, cabe revisitar o princípio da inafastabilidade do controle 
jurisdicional por uma ótica processual civil constitucionalizada.
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3.5. O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E O ESTADO-JUIZ 
MINIMALISTA

Inicialmente, pontua-se que a construção de uma noção de ju-
risdição associada a uma atividade estatal remonta a antiguidade e se re-
laciona com uma necessidade de imposição da sua própria autoridade.

Nas palavras de Greco:

Desde a Antiguidade, desde o período da cognitio extraordinaria, 
no direito romano, a partir do século III d.C., passando pela Idade 
Média, pela Idade Moderna e chegando até a Idade Contemporâ-
nea, os governantes reivindicaram, para si a função de julgar lití-
gios e tutelar interesses particulares, embora até a Idade Moderna 
a maior parte da administração da justiça fosse exercida dentro 
das comunidades com base na praxe dos tribunais costumeiros e 
na doutrina de jurisconsultos. Com o surgimento do Estado Mo-
derno, os soberanos chamaram para si o monopólio da jurisdição, 
sistematizando-a, a partir de Luíz XIV, em códigos emanados da 
sua autoridade (GRECO, 2015 p. 106).

Arremata a questão atentando para a diferença de contexto:

Nos países de direito escrito, esse monopólio da jurisdição tor-
nou-se um instrumento de imposição da autoridade das leis do 
soberano ou dele próprio. No nosso tempo, no estágio de de-
senvolvimento das relações Estado-cidadão a que os europeus 
chegaram após a Segunda Guerra e a que nós chegamos com 
a Constituição de 1988, muitos entendem que a jurisdição não 
precisa ser necessariamente uma função estatal [...] (GRECO, 
2015, p. 106).

Nas circunstâncias atuais da sociedade brasileira vive-se num 
Estado Democrático de Direito. Afirmar isso significa que tanto o par-
ticular quanto o público estão submetidos ao ordenamento jurídico. 
Não há mais espaço para privilégios – privi legis, leis “particulares” a fim 
de favorecer determinados sujeitos –, não há mais um poder superior, 
absoluto, a ser imposto sem limitações. Não há poderes, direitos, prer-
rogativas ilimitadas. Tudo e todos encontram na norma jurídica a sua 
possibilidade de atuação e suas proibições.
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Esse cenário permite entender que a jurisdição não precisa mais 
ser essencialmente uma função estatal. Tudo porque deixou de existir a 
razão de ser para essa associação. Não se tem mais a necessidade de o 
Estado se impor e fazer valer a sua própria autoridade.

Desconstruída a agregação historicamente estabelecida, pode-se 
desenvolver uma releitura do acesso à justiça na perspectiva do princípio 
da inafastabilidade da jurisdição

O trabalho de Cappelletti e Garth contribui para a ciência 
processual alertando e enfrentando os problemas relacionados com 
os obstáculos de se obter uma tutela jurídica efetiva. O direito funda-
mental de ter acesso à ordem jurídica inegavelmente significa assegu-
rar a isonomia substancial na sociedade. Exprime que todos aqueles 
que deduzirem uma suposta situação jurídica de vantagem merecem a 
proteção jurídica para que seus direitos sejam respeitados

O estudo de Cappelletti e Garth dedica-se a apontar os entra-
ves para uma sociedade justa e igualitária, abordando a necessidade 
de assistência jurídica aos hipossuficientes, proteção de interesses di-
fusos, a necessidade de implementação de novas soluções processuais. 
Preocupa-se com obstáculos a efetividade do acesso à justiça diante 
de um contexto existente quando do desenvolvimento do trabalho 
(CAPPELLETTI, GARTH, 1988).

Desde então a realidade social brasileira sofreu grandes trans-
formações. O cenário analisado, portanto, não é a mais o mesmo.

Ainda que haja as barreiras sinalizadas, elas já não são mais de tão 
difícil transposição. Greco, inclusive, atenta que atualmente se vivencia 
uma reação contrária após ter havido uma grande onda de acesso à justiça 
com a imposição de filtros a fim de conter um crescimento de demandas 
superior à capacidade de apreciá-las (GRECO, 2015, p. 107).

Atenta-se que não se sustenta aqui um “fechamento de portas”. 
Até porque num país como Brasil pode significar a busca de outros 
meios de resolução à margem da lei, contrários à lei ou ignorados pela 
lei, arriscando um retorno às soluções primitivas de uso da força (GRE-
CO, 2015 p. 107).

Defende-se, em verdade, que não se pode confundir acesso à 
justiça com acesso ao Judiciário. Dessa maneira, acesso à justiça deve 
corresponder ao efetivo acesso à ordem jurídica justa, não está restrito 
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ao mero acesso aos órgãos do Judiciário ou ao aparato estatal (WA-
TANABE, 1988, p. 128; PINHO, 2018, p. 60). Daí porque engloba o 
fenômeno da desjudicialização, que, por sua vez, retoma a mudança de 
paradigma apontada e o sentido de jurisdição dissociado da noção de 
uma atividade exclusivamente estatal.

Então, solucionar as questões jurídicas fora do âmbito do Judi-
ciário caracteriza um efetivo acesso à ordem jurídica justa. Desse modo, 
numa perspectiva funcionalizada do Direito Processual Civil, a solução 
da questão jurídica pelo órgão jurisdicional deixa de ter primazia e o 
Estado-juiz passa atuar como uma ultima ratio (DIDIER JR., 2019, p. 
202). Portanto, a garantia de acesso aos tribunais é um direito de reta-
guarda, como explicam e Paula Costa e Silva:

[...] o direito de acesso ao Direito, pilar fundamental do Estado 
de Direito, vem sofrendo profundas transformações. Deixou de 
ser um direito de acesso ao Direito através do direito de acesso 
aos tribunais para passar a ser um direito de acesso ao direito, 
de preferência sem contato ou sem passem pelos tribunais [...]. 
Agora, o direito de acesso aos tribunais é um direito de retaguar-
da, sendo seu exercício legítimo antecedido de uma série de filtros 
(SILVA, 2009, p. 19-21, apud DIDIER JR., 2019, p. 202).

Nessa linha, a releitura do princípio da inafastabilidade da ju-
risdição significa que ele passa a envolver o acesso ao Judiciário e se 
estende às possibilidades de resolução de questões jurídicas, inclusive, 
no âmbito privado (PINHO, 2019, p. 802).

Pinho, seguindo esse mesmo pensamento, afirma que “é pre-
ciso assentar a ideia de um Estado-juiz minimalista” (PINHO, 2019, 
p. 804). Ressalva-se que não se afirma uma prevalência da atuação dos 
atores diversos do Estado-juiz. Ao contrário, a ressignificação significa 
uma atuação paralela com diversas vias de opções para a resolução 
do conflito social (TARUFFO, 2009, pp. 86-87). Vale transcrever as 
observações de Pinho:

Como já temos falado em diversas oportunidades, a via judicial 
deve estar sempre aberta, mas isso não significa que ela precise ser 
a primeira ou única solução. O sistema deve ser usado subsidiaria-
mente, até para evitar sua sobrecarga, que impede a efetividade e a 
celeridade da prestação jurisdicional (PINHO, 2019, p. 803).
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Evidencia-se, com isso, que não se revela compatível com o 
Estado Democrático de Direito e uma visão constitucionalizada do 
Direito Processual Civil ter o Judiciário como forma preferencial de 
resolução de questões jurídicas. Tudo porque a sobrecarga do sistema 
impede a sua finalidade precípua de tutelar o suposto direito material 
violado ou ameaçado de lesão (PINHO, 2019, pp. 802-803).

A partir desse pensamento, pontua-se que a adoção de diversas 
técnicas de abreviamento do processo de julgamento com uma sistemá-
tica análoga à dinâmica dos precedentes não se revela a adequados ao 
fim almejado.

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

Todavia, a opção tem uma notória falha de premissa. Mantém 
a pretensão de solucionar a questão dentro no âmbito do próprio Poder 
Judiciário. Ora, se a justiça brasileira encontra-se sobrecarregada, pa-
rece ser mais adequado uma distribuição racional dos trabalhos pelos 
diversos agentes da sociedade. Cabe ao magistrado assumir um novo 
papel, gerenciar o conflito para orientar as partes e, inclusive, mostrar-
-lhes os mecanismos mais adequados para tratar da 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, além de viabilizar a sua 
resolução pelos diversos meios sem que haja primazia da intervenção 
do Estado-juiz.

Portanto, a mudança de paradigma com a ressignificação necessita 
ser estimulada pelo Estado. Deve ele agir como um facilitador, ao invés de 
buscar fórmulas do direito comparado como se fossem aptas por si só de 
solucionar a crise de efetividade. Desse modo, espontaneamente ou por in-
dução de uma política pública planejada, o Estado deve buscar criar na so-
ciedade um ambiente propício à instituição de mecanismos de exercício da 
jurisdição cooperativos a fim de coordenar as atuações dos diversos agentes 
em prol das resoluções das questões jurídicas (GRECO, 2015, pp. 107-108).
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A notória crise de efetividade do Poder Judiciário brasileiro e os 
dados alarmantes levantados pelo CNJ demonstraram a necessidade de 
se (re)pensar o sistema processual civil brasileiro.

Provocar a jurisdição tem uma relação direta com o reconheci-
mento de um Estado Democrático de Direito. O acesso à justiça possibili-
ta a tutela material de direitos. Há uma premissa implícita de que quanto 
maior o acesso à justiça, mais democrática e justa seria uma determinada 
sociedade. Tudo porque, se eventualmente for desrespeitado um supos-
to direito material, por uma questão de democracia, de reconhecimento 
da condição de sujeito de direitos de todos os indivíduos e de isonomia, 
qualquer pessoa tem o direito de formular a sua pretensão para buscar 
uma possível tutela da situação jurídica da vantagem deduzida.

Sucede que atualmente na órbita civil as interações interpessoais 
são de massa. Evidentemente, os conflitos sociais se potencializaram, e 
o quantitativo de demandas que chegam e estão em trâmite no Poder 
Judiciário alcançaram números expressivos e alarmantes. Portanto, é 
necessária uma ressignificação do acesso à justiça para que sejam aten-
didos os anseios sociais de uma prestação jurisdicional adequada, célere 
e tempestiva. Se os valores socialmente compartilhados e as fórmulas de 
convivência de uma sociedade se modificam, as assimilações jurídicas 
dos fatos sociais muitas vezes se tornam insuficientes, ou até mesmo 
incompatíveis, com a realidade. Uma interpretação evolutiva dos prin-
cípios e garantias fundamentais do direito processual civil é crucial. Se 
a ciência jurídica é um fenômeno cultural, a compreensão do direito 
processual também é alcançada pelas transformações sociais. Refletir 
sobre o acesso à justiça na contemporaneidade envolve a necessidade de 
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também ressignificar as noções de jurisdição e o princípio da inafasta-
bilidade do controle jurisdicional.

Classicamente, define-se jurisdição como a função estatal que 
atua na realização da vontade concreta da lei ou na justa composição 
da lide. Apesar de haver críticas a uma ou a outra visão, ambas são for-
muladas com a mesma premissa. Tem-se a noção de que a jurisdição 
necessariamente é uma função, uma atividade, do Estado.

É fundamental reconhecer que o Estado contemporâneo em 
muitos aspectos e por diversos fatores não reflete mais a realidade do 
Estado moderno. Consequentemente, não se comporta mais a utiliza-
ção de uma concepção de jurisdição criada para um Estado que não 
existe mais. As noções clássicas de jurisdição são conquistas históricas e, 
como tais, devem ser preservadas, o que se sinaliza é a sua insuficiência 
(científica) para a atualidade.

Para uma nova compreensão da jurisdição, deve ser adotado 
como marco teórico a teoria da jurisdição constitucional. Mais do que 
entender teorias a seu respeito, é essencial despender esforços na busca 
da efetividade da justiça. O objeto de estudo deve ser o exercício da 
distribuição da justiça. Nessa perspectiva, o processo civil constitucio-
nal amplia o seu foco para a efetividade da justiça, a concretização, a 
satisfação das promessas do direito material. Não está nem deve estar 
mais adstrito apenas ao estudo das categorias processuais em si.

A constitucionalização Direito Processual Civil significa pen-
sá-lo numa perspectiva funcionalizada. Ao invés de uma dimensão 
estática do que é ou do que deve ser num âmbito puramente teórico 
da ciência processual, deve-se identificar o objetivo, a função, o papel 
dessa atividade.

Institutos processuais, então, necessitam uma revisão e aprimo-
ramento em busca da construção de um sistema mais eficaz ruma ao 
processo justo. Nesse redimensionamento, inclusive, deve-se pensar a 
jurisdição num sentido amplo, para além das fronteiras do Poder Judici-
ário. Com isso, a jurisdição não precisa ser necessariamente uma função 
estatal. Tudo porque a composição de litígios e a tutela de interesses par-
ticulares podem ser exercidas por outros meios, até por sujeitos privados.

Ousa-se afirmar que, no Direito Processual Civil Constitucional, 
a jurisdição é a função preponderantemente estatal que tem por objetivo 
a tutela de um direito material violado ou ameaçado de violação.
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Com essa perspectiva, torna-se evidente a incompatibilidade 
de uma visão restritiva de jurisdição com o atual estágio científico do 
Direito Processual.

O fenômeno da desjudicialização pode ser compreendido com 
a transferência da atribuição do Judiciário para outros agentes, públicos 
ou privados, de solucionar questões jurídicas. Cuida-se de um aconteci-
mento que vem ocorrendo de forma silenciosa e quase sem ser notado 
na realidade do país. Talvez, tenha passado despercebido por décadas em 
razão de a comunidade jurídica estar ocupada com discussões acerca dos 
contornos inerentes à utilização de conceitos restritivos de jurisdição.

Embora haja quem limite a desjudicialização com a transferên-
cia para agentes do Estado, essa visão contraria a própria razão de ser 
do fenômeno. Seria incoerente conceituar restritivamente e de forma 
limitada um fenômeno que se encontra em expansão. Além disso, a 
arbitragem envolve sujeitos privados resolvendo uma questão jurídica 
com definitividade. Cuida-se de jurisdição exercida por agente não 
estatal. Diversamente, é o contencioso administrativo, cuja controvérsia 
é apreciada por agentes do estado sem definitividade. Daí porque é um 
equivalente jurisdicional.

Constata-se, com isso, que a qualidade do sujeito que resolve 
a questão controvertida em nada influencia na compreensão de ser ou 
não uma atividade exercício da jurisdição. Por conseguinte, também 
não há razão para influenciar na formulação do que seria desjudiciali-
zação, ainda que, por ora, possa se verificar o fenômeno no ordenamen-
to brasileiro na transferência do órgão do Poder Judiciário para outro 
agente ou órgão do Estado na maioria das situações. Tudo porque, à luz 
do Direito Processual Civil Constitucional, o foco deve se a tutela dos 
direitos materiais violados ou ameaçados de violação.

Sem a pretensão de esgotar hipóteses ou de apontar um marco 
inicial, ilustra o fenômeno que silenciosamente vem ocorrendo no orde-
namento jurídico brasileiro a consignação em pagamento extrajudicial. 
A Lei 8.951/1994 trouxe a possibilidade de ser realizar uma consignação 
em pagamento perante um estabelecimento bancário, um sujeito privado. 
Não havendo insurgência, ter-se-ia o mesmo efeito que uma sentença de 
procedência do pedido de uma demanda de consignação em pagamento 
formulado perante o Poder Judiciário sem a intervenção estatal.
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Por outro lado, o sistema atualmente também comporta o di-
vórcio e o inventário extrajudicial introduzidos pela Lei 11.441/2007, 
procedimentos que antes era imprescindível a atuação do Estado-juiz. 
A Lei 11.970/2008 possibilitou o registro de nascimento tardio (fora 
do prazo legal) por procedimento no próprio Registro Civil de Pessoas 
Naturais, dispensando a necessidade de ação judicial que outrora se 
exigia. A usucapião também conta com a possibilidade de se valer da 
via administrativa (art. 216- A e seguintes da Lei 6.015/73, acres-
centada pela Lei 13.105 de 2015 - novo e atual Código de Processo 
Civil). Essas ilustrações são exemplos de transferência de atribuição 
para agentes públicos.

Portanto, resta evidenciado que o fenômeno da desjudicialização 
encontra-se presente na realidade brasileira. Além de estar presente no 
ordenamento nacional, percebe-se que há um movimento de continua 
expansão. Nota-se também que não se está restrito a uma transferência do 
órgão judicial para outro órgão ou ente estatal. Cabe perquirir a relação 
desse fenômeno com o acesso à justiça e o princípio da inafastabilidade 
da jurisdição.

Ao revisitar o princípio da inafastabilidade do controle juris-
dicional por uma ótica processual civil constitucionalizada, verifica-se 
que a agregação da jurisdição a uma atividade estatal foi uma constru-
ção histórica.

Atualmente, no Estado Democrático de Direito tanto o parti-
cular quanto o público estão submetidos ao ordenamento jurídico. Não 
há mais um poder superior, absoluto, a ser imposto sem limitações. Não 
poderes, direitos, prerrogativas ilimitadas. Esse cenário permite enten-
der que a jurisdição não precisa mais ser essencialmente uma função es-
tatal. Tudo porque deixou de existir a razão de ser para essa associação. 
Não se tem mais a necessidade de o Estado se impor e fazer valer a sua 
própria autoridade.

A preocupação do acesso à justiça numa dimensão clássica 
dedica-se a apontar os entraves para uma sociedade justa e igualitária, 
abordando a necessidade de assistência jurídica aos hipossuficientes, 
proteção de interesses difusos, a necessidade de implementação de 
novas soluções processuais. Preocupa-se com obstáculos a efetividade 
do acesso à justiça diante de um contexto existente quando do desen-
volvimento do trabalho.
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Desde então a realidade social brasileira sofreu grandes transfor-
mações. O cenário analisado, portanto, não é a mais o mesmo. Ainda que 
haja as barreiras sinalizadas, elas já não são mais de tão difícil transpo-
sição. Atualmente, inclusive, vivencia-se uma reação contrária após ter 
havido uma grande onda de acesso à justiça com a imposição de filtros 
a fim de conter um crescimento de demandas superior à capacidade de 
apreciá-las.

Refuta-se um “fechamento de portas”, mas se defende que não 
se pode confundir acesso à justiça com acesso ao Judiciário. Acesso à 
justiça deve corresponder ao efetivo acesso à ordem jurídica justa, não 
está restrito ao mero acesso aos órgãos do Judiciário ou ao aparato estatal. 
Engloba o fenômeno da desjudicialização, que, por sua vez, retoma a 
mudança de paradigma apontada e o sentido de jurisdição dissociado 
da noção de uma atividade exclusivamente estatal.

Solucionar as questões jurídicas fora do âmbito do Judiciário ca-
racteriza um efetivo acesso à ordem jurídica justa. A solução da questão 
jurídica pelo órgão jurisdicional deixa de ter primazia e o Estado-juiz 
passa atuar como uma ultima ratio, a garantia de acesso aos tribunais é 
um direito de retaguarda. Desse modo, a releitura do princípio da ina-
fastabilidade da jurisdição significa que ele passa a envolver o acesso ao 
Judiciário e se estende às possibilidades de resolução de questões jurídi-
cas, inclusive, no âmbito privado. A ressignificação significa, portanto, 
uma atuação paralela com diversas vias de opções para a resolução das 
questões jurídicas.

Por tudo que foi exposto, nota-se que a adoção de diversas téc-
nicas de abreviamento do processo de julgamento com uma sistemática 
análoga à dinâmica dos precedentes não se revela a adequados ao fim 
almejado. No afã de buscar meios de combater a crise de efetividade, a 
doutrina brasileira que costumava abeberar-se na produção científica 
da Europa continental, passou, cerca de quatro décadas, a ter uma cres-
cente curiosidade em relação a institutos norte-americanos. A dinâmica 
dos precedentes ganhou especial relevo no estudo do direito processual 
brasileiro como se pudesse solucionar a referida crise, como se fosse 
uma “verdadeira ‘fetichização’ em relação ao common law”.

Todavia, a opção tem uma notória falha de premissa. Mantém 
a pretensão de solucionar a questão dentro no âmbito do próprio Po-
der Judiciário. Ora, se a justiça brasileira encontra-se sobrecarregada, 
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parece ser mais adequado uma distribuição racional dos trabalhos pelos 
diversos agentes da sociedade.

Portanto, a mudança de paradigma com a ressignificação necessi-
ta ser estimulada pelo Estado. Deve ele agir como um facilitador, ao invés 
de buscar fórmulas do direito comparado como se fossem aptas por si 
só de solucionar a crise de efetividade. Desse modo, espontaneamente 
ou por indução de uma política pública planejada, o Estado deve buscar 
criar na sociedade um ambiente propício à instituição de mecanismos 
de exercício da jurisdição cooperativos a fim de coordenar as atuações 
dos diversos agentes em prol das resoluções das questões jurídicas.
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 RESUMO

O texto apresentado centrou-se, inicialmente, em uma análise teóri-
co-jurídica sobre as sentenças manipulativas e intermédias na Justiça 
Constitucional, com especial relevo às sentenças de efeitos aditivos ou 
modificativas. São consideradas sentenças manipulativas, dentre outras, 
as decisões que modulam os efeitos; decisões “interpretativas” condicio-
nais; decisões com efeitos aditivos. Embora a pesquisa tenha pretensões 
descritivas, exploratórias e explicativas, neste primeiro momento deu-se 
ênfase ao quadro descritivo com objetivo qualitativo e estratégico sobre 
o instituto, ainda que sem um olhar mais crítico e reflexivo quanto à 
sua adequação no sistema jurídico brasileiro, como ocorrerá em no-
vas produções textuais. A metodologia do presente estudo é pesquisa 
bibliográfica, como também jurisprudencial, cujo horizonte de com-
preensão volta-se a uma análise conceitual dos temas acima descritos.

Palavras-chave: Decisão de inconstitucionalidade; norma jurídica; 
sentenças manipulativas; sentenças com efeitos aditivos.
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1. AS SENTENÇAS INTERMÉDIAS NA JUSTIÇA CONS-
TITUCIONAL: ALGUMAS TÉCNICAS DE DECISÕES 
UTILIZADAS PELAS CORTES CONSTITUCIONAIS

Nos últimos cinquenta anos as decisões dos Tribunais Cons-
titucionais se tornaram mais técnicas e elaboradas, podendo-se afir-
mar que a jurisdição constitucional perdeu o seu caráter primitivo no 
debate sobre meros juízos de decisão acerca da inconstitucionalidade 
ou constitucionalidade de atos normativos, ampliando sua perspectiva 
para atingir a garantia da autoridade material da Constituição, embora 
sempre correlacionando essas discussões.

Essa concepção nos leva a acreditar que não há como afirmar-
mos numa restrição fundamental, apenas essas duas espécies de decisões. 
Essas, aliás, poderiam gerar numerosos efeitos colaterais como, por 
exemplo, produção de lacunas, insegurança jurídica e instabilidade 
social e democrática de determinado sistema jurídico normativo. Por 
isso, há também a necessidade de se analisar a eficácia e os efeitos do 
texto da disposição que contém a norma no seu acontecer.

Nesse sentido, é importante lembrar que há duas categorias 
específicas nas decisões de inconstitucionalidade em sede de controle 
abstrato: a primeira diz respeito às sentenças simples e, em um outro 
plano, temos as sentenças manipulativas.

As sentenças simples aqui mencionadas podem ser consideradas 
como aquelas decisões de acolhimento pela inconstitucionalidade absolu-
ta que não apenas fulminam o texto da norma sindicada, como também 
garantem, em regra, a eficácia retroativa dos seus efeitos produzidos, isto 
é, a nulidade do ato inconstitucional pela repristinação de seus efeitos, 
além da proibição de sua aplicação1. (CANAS, 1994, p. 114 e ss.).

1 Deve-se alertar que aquelas decisões de inconstitucionalidade superveniente 
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Por sua vez, as sentenças modificativas ou intermédias da Justi-
ça Constitucional são espécies de decisões que se colocam em um meio 
termo entre as decisões de constitucionalidade/ inconstitucionalidade 
na atribuição de sentidos ao texto da norma e aos efeitos da norma 
submetida a julgamento. São consideradas como intermédias, pois 
também se colocam como um meio termo entre as decisões “puras” de 
acolhimento pela inconstitucionalidade e pela rejeição deste pedido 
de inconstitucionalidade (MORAIS, 2005, p. 240)2, conforme analisa-
remos de forma mais precisa quando tratarmos das sentenças mani-
pulativas de efeitos aditivos.

Todavia, entre as diversas técnicas de decisão adotadas pelas 
Cortes Constitucionais, destacam-se aquelas no âmbito de atuação do 
Tribunal Constitucional Alemão (BverfGE) - atento às problemáticas 
políticas, jurídicas e sociais vivenciadas no período do nacional socia-
lismo -, como também pela alteração do antigo modelo austríaco puro 
de constitucionalidade (ipso jure) que o Tribunal no período pós-Aus-
chwitz, passou a valer-se. Estamos nos referindo, principalmente, àquelas 
técnicas que visam a garantia de direitos fundamentais, mas também o 
próprio Estado Democrático e de Direito (MORAIS, 2005, p. 247).

Assim, foi neste crescente quadro em que algumas técnicas de 
decisões passaram a ser adotadas, especialmente na Alemanha, mas 
também em outros países como Itália e Espanha (seguindo, obviamente, 
as características próprias de cada sistema). A utilização de tais técnicas 
se deu, principalmente, por meio de operações interpretativas3 e/ou de 
exigências do próprio direito positivo, e foram adotadas pelas Cortes 

também se enquadram nessa natureza. Conforme é possível observar com Morais 
(2005, p. 186 e 239), quando a norma objeto de controle for uma norma infracons-
titucional que sofreu modificações substanciais frente à uma norma parâmetro 
(constitucional) modificada em período posterior, sendo que, nestes casos, a eficácia 
retroativa dos efeitos da norma impugnada observará o período compreendido da 
alteração constitucional, bem como do momento de sua própria impugnação

2 Ainda, cumpre esclarecer que para Morais, diferentemente de boa parte da doutrina 
lusitana e italiana, este considera as sentenças intermédias como sinônimo das 
sentenças manipulativas, justamente por conta destas considerações analisadas.

3 Uma observação faz-se necessária: quando nos referimos a “decisão interpretativa” 
não estamos a falar em seu sentido hermenêutico, afinal, interpretar é condição de 
possibilidade da própria existência, mas sim em um sentido muito específico, ou 
seja, sobre aquelas decisões que alteram (ou, produzem) o significado normativo, 
sem proceder a alteração textual da norma-regra.
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Constitucionais para o enfrentamento de determinados problemas 
normativos atinentes ao caso concreto e que, de certa forma, atingem 
toda a sociedade.

Entre essas técnicas de decisão destacam-se a técnica da inter-
pretação conforme à Constituição (verfassungskonforme Auslegung), a 
declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia de sua nulidade 
(Unvereinbarkeitserklärung), a nulidade parcial sem a redução do texto 
(Teilnichtigerklärung ohne Normtextreduzierung); e o apelo ao legisla-
dor (Appellentscheidung). As duas primeiras pertencem à categoria de 
técnicas reparadoras, dispensando-se a necessidade de intervenção do 
decisor normativo.

Antes de prosseguirmos no tratamento dessas técnicas de deci-
são, faz-se imprescindível alertar sobre algumas sentenças consideradas 
como manipulativas na Justiça Constitucional e que decorrem tanto de 
uma operação legal de direito positivo (isto é, constam na ordem jurí-
dica-constitucional ou na legislação ordinária), como também aquelas 
relacionadas à operação interpretativa de caráter criativo. Nesse sentido, 
seguindo a linha de Morais (2005, p. 252), consideram-se as sentenças 
manipulativas em:

a) as decisões que em sua disposição ensejam a possibilidade de 
modulação de sua eficácia temporal, como também ao direito 
objeto do julgamento;
b) as decisões interpretativas condicionais, ou seja, tanto as 
sentenças interpretativas de acolhimento, com também as de 
rejeição em até certo ponto;
c) as decisões com efeitos aditivos, pelas componentes ablativas 
e reconstrutivas;
d) e, por fim, as decisões intermédias “de componente apelativa”, 
isto é, aquelas onde há o julgamento de inconstitucionalidade 
sem a pronúncia de nulidade (conforme analisaremos a partir da 
Unvereinbarkeit alemã), além das decisões de constitucionalidade 
provisória ou decisum para o futuro da decisão de, rejeição da 
inconstitucionalidade com reserva de acolhimento.

Importa referir, por ora, sobre algumas técnicas de decisão 
adotadas pelas Cortes Constitucionais acima apresentadas. Muito 
embora o tema per si fuja de nossa delimitação teórica, importa-nos 
grosso modo uma visão ampla e geral dessas técnicas decisórias, sem 



278

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

esgotarmos a riqueza e especificidades pertencentes a cada uma des-
sas técnicas.

A interpretação conforme à Constituição (Verfassungskonforme 
Auslegung) pode ser considerada como uma técnica de decisão inter-
pretativa de rejeição adotada pelas Cortes Constitucionais. Em termos 
amplos, trata-se de uma técnica apta a atuar na disposição normativa de 
dado texto que importe em uma pluralidade de significados alternativos 
e verossímeis entre a disposição e o conteúdo interpretado.

Desta forma, busca-se afastar em seu processo dado sentido 
atribuído à lei infraconstitucional que, segundo a Corte, encontra-se 
em desacordo com a própria Constituição. Daí, para que um possível 
sentido extraível do texto (esse considerado em conformidade com a 
Constituição) não seja expurgado da ordem jurídica, poderá o Tribu-
nal valer-se da interpretação conforme. Como afirmado, isso somente é 
possível porque é possível atribuir um sentido constitucional ao texto, 
ou seja, um sentido que guarde conformidade com os preceitos consti-
tucionais4 (MENDES; BRANCO, 2012, p. 1820 e ss.; MORAIS, 2005, p. 
326 e ss.; HESSE, 1998, p. 70 e ss.; STRECK, 2018, p. 199).

Por seu turno, a declaração de inconstitucionalidade sem a pro-
núncia de sua nulidade (Unvereinbarkeitserklärung) reveste-se em uma 
técnica de decisão de efeito mandamental elaborada inicialmente pelo 
Tribunal Constitucional da Alemanha (BverfGE). Trata-se de uma téc-
nica que, assumindo uma posição self-restraint, limita-se a um estado de 
substituição implícita ao poder legiferante. Trata-se de em uma técnica 
de decisão impositiva para que o decisor normativo suprima o estado 
de inconstitucionalidade que dada omissão legislativa total ou parcial 
(Teilunterlassung) pudesse acarretar face à Lei Fundamental.

Nesse sentido, determinada norma (sentido normativo) infra-
constitucional é declarada incompatível e discordante com a Constituição 
e, portanto, inconstitucional. Ocorre, porém, que a sua nulidade não é 
declarada, já que o texto preservado ainda possui potencial para produzir 
um sentido normativo em conformidade com a constituição. Assim, ao 
Tribunal Constitucional compete constituir o poder competente em mora 
para que este cesse a omissão inconstitucional (MENDES; BRANCO, 2012, 
p. 1722; MENDES, 2004).

4 Para uma análise mais restritiva sobre a interpretação conforme, embora de 
grande importância, ver as devidas ressalvas assinaladas por Rui Medeiros 
(1999, p. 289 e ss.).
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Cumpre destacar que a declaração de inconstitucionalidade sem 
a pronúncia de sua nulidade é utilizada, em regra, naquelas decisões que 
envolvam direitos fundamentais, sobretudo, o direito à igualdade. Nessa 
perspectiva, o TCF Alemão, diante de determinada lei infraconstitucional 
discriminatória que exclua determinadas pessoas, categorias ou grupo 
de pessoas de v.g. uma determinada vantagem concessiva, prefere declarar 
a lei incompatível do que substituir-se ao legislador ordinário, mesmo que 
ainda fosse possível a extensão do benefício àqueles que foram suprimi-
dos. Todavia, há uma exceção: quando a própria Lei Fundamental tutele 
explicitamente o direito limitado à atuação normativa e, nestes casos, o 
TCF pode estender a vantagem àqueles excluídos pela omissão (SCHWA-
BE; MARTINS, 2005, p. 110-111).

A nulidade parcial sem a redução do texto (Teilnichtigerklärung 
ohne Normtextreduzierung) é uma técnica de decisão interpretativa de 
acolhimento que exclui, por inconstitucionalidade, uma ou várias hipóte-
ses de aplicação contidas no programa normativo e que não encontram 
conformidade com a Constituição. Ou seja, exclui-se a hipótese de apli-
cação considerada inconstitucional (sentido atribuído ao texto não se 
coaduna com a Constituição), de forma ser possível a extração de novos 
significados a partir do significante remanescente, cuja permanência 
(textual) se faz explícita por decisão do próprio Tribunal (MENDES; 
BRANCO, 2012, p. 1825; STRECK, 2018, p. 200).

Por último, a técnica alemã de decisões de rejeição com apelo 
ao legislador (Appellentscheidung) ou a inconstitucionalidade enunciada, 
mas não declarada), admitida pela Corte italiana (accertata ma non 
dichiarata, como dizem os italianos). Trata-se de uma técnica de decisão 
que rejeita a inconstitucionalidade de uma norma infraconstitucional e 
que, por decorrência das múltiplas alterações ocorridas no âmbito social, 
político e econômico, o decisor normativo ainda não promoveu as de-
vidas alterações neste quadro de instabilidade face à Lei Fundamental.

Assim, entende o Tribunal Constitucional que a lei é “ainda cons-
titucional”, de forma a produzir seus efeitos plenos na ordem jurídica até 
que o poder competente, observado determinado prazo, empreenda o seu 
trabalho em atualizá-las para que então se coadune e compatibilize com 
a evolução ocorrida na sociedade, bem como com a própria Lei Funda-
mental em sua concretização. Essa concepção ganhou forças, sobretudo, 
a partir das legislações “pré-constitucionais” na Alemanha, pertencentes 
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ainda a uma estrutura política e institucional onde há o efetivo diálogo 
entre os Poderes (MORAIS, 2005, p. 271; SCHWABE; MARTINS, 2005, 
p. 112; LIMA, 2014, p. 304).

Desta forma, observa-se que em conjunto com as transformações 
sociais, torna- se possível observar que inúmeras técnicas de decisão 
foram sendo desenvolvidas para acompanhar essas transformações, 
sobretudo para a resolução de problemas normativos no âmbito da Jus-
tiça Constitucional, para além do sentido kelseniano. No Brasil, faz-se 
mister lembrar, as técnicas acima identificadas não se encontram total-
mente inaplicáveis e/ou desconhecidas. Pelo contrário. Muito embora, 
apesar de algumas técnicas não guardarem uma fidedigna reclamação e 
aplicabilidade na ordem jurídica brasileira como ocorre na Alemanha, 
certo é que, com suas técnicas de decisão, o sistema austro- germânico 
teve grande influência em diversos países, inclusive o próprio Brasil.

Assim, não se trata de uma consequência natural, nem tampou-
co seja nosso intuito afirmar que através de uma simples comparação 
seja possível transportar determinado instituto e/ou sua forma de apli-
cação, sem que se observe minimamente seus pressupostos, sistemas e 
estruturas. O que se quer dizer é que, com a experiência do BverfGE e 
pela própria evolução da Justiça Constitucional, sobretudo em países 
que adotam o sistema austro-germânico, torna-se possível observar um 
intercâmbio de aprendizagens a partir da realidade daqueles Tribunais.

Por isso, o Brasil no ano de 1999 com o advento da Lei nº. 
9.868/99 e também, a Lei nº. 9.882/99, passou a estabelecer no âmbi-
to da própria legislação ordinária algumas técnicas de decisão outrora 
admitidas pelo BverfGE desde a década de 1950. Podemos citar como 
exemplo, a interpretação conforme à Constituição, a declaração de in-
constitucionalidade sem a pronúncia de sua nulidade e a nulidade par-
cial sem a redução de texto.

Todavia, segundo o que dispõe o Art. 27 da Lei 9.868/99, diame-
tralmente em oposição ao que sucede na Alemanha, o Supremo Tribunal 
Federal pode, quando observados determinados requisitos, modular os 
efeitos da inconstitucionalidade de uma norma (instituto esse admitido 
também pela Constituição Portuguesa de 1976, em seu nº. 4 do art. 282), 
o que, segundo alguns autores, limitaria a possibilidade de aplicação do 
instituto alemão da declaração de incompatibilidade (MEDEIROS, 1999, 
p. 521-522).
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Em verdade, não estamos completamente de acordo com a so-
lução dada pelo legislador brasileiro no caso do reconhecimento da 
inconstitucionalidade com produção de efeitos, nos termos do Art. 27 
da Lei 9.868/99 e Art. 11 da Lei 9.882/99. Isso porque, entendemos que 
um juízo de inconstitucionalidade e reconhecimento de produção de 
efeitos da norma “inconstitucional” caracteriza uma contradição, já que 
ou a norma tem reconhecida a sua inconstitucionalidade e, por isso, não 
pode vir a ter reconhecido qualquer efeito; ou a norma é constitucional 
e, por isso produz efeitos.

Assim, a modulação dos efeitos temporais da declaração de 
inconstitucionalidade somente é possível, a nosso juízo, com o reconheci-
mento de que a norma somente teve salvaguardados seus efeitos porque, 
naquele lapso de tempo, porque segurança jurídica ou excepcional inte-
resse jurídico (nos termos do próprio Art. 27 da Lei nº 9.868/99, seriam 
valores ainda mais relevantes do que aqueles que estariam por defenestrar 
a norma a uma condição de inconstitucionalidade.

De toda forma, embora algumas divergências perpassem as 
linhas do presente estudo, o que importa ressaltar é que determinadas 
técnicas de decisão não precisam estar explícitas no texto constitucional, 
tampouco, na legislação infraconstitucional. A bem da verdade, trata-se 
de uma evolução que reclama pela própria alteração dos paradigmas 
da Justiça Constitucional, bem como de uma realidade do contencioso 
constitucional, de forma que o próprio STF brasileiro, antes do advento 
das legislações supra, já se manifestava no sentido de aplicabilidade dos 
institutos importados de outras realidades, fundamentalmente, aquelas 
técnicas desenvolvidas pelo BverfGE, ainda que com algum afastamento 
das linhas identitárias dos referidos institutos5.

5 Como, por exemplo, uma equiparação entre a interpretação conforme e a declara-
ção de nulidade parcial sem redução de texto nas ADIs 491 de 1991 e 319 de 1993, 
ou seja, anterior a entrada em vigor das leis 9.868/99 e 9.882/99, passando a adotar 
um entendimento de distanciamento entre o período de obscuridade entre os dois 
institutos a partir da ADI 939/DF, conforme é possível observar em MENDES; 
BRANCO, 2012, p. 1821.
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2. AS DECISÕES COM EFEITOS ADITIVOS OU MODI-
FICATIVAS

A partir da hipótese daquilo que consideramos como sentenças 
manipulativas ou intermédias da Justiça Constitucional, ou seja, àquelas 
decisões que importam na alteração ou modificação dos efeitos da deci-
são, cumpre-nos agora a tarefa de elucidar, mesmo que sem a profundida-
de que gostaríamos de conceder, sobre as sentenças com efeitos aditivos. 
Esclarecemos, desde logo, que se trata de técnica de decisão desenvolvida 
e utilizada pela jurisdição constitucional de diversos países como Itália 
(principalmente), Espanha, Portugal e, nos termos que vislumbraremos 
em paper próprio a se produzir mais adiante, no próprio Brasil. Cumpre, 
no entanto, ressaltar que no âmbito brasileiro o instituto parece querer 
emergir, mas ainda sob uma zona não consolidada, carecendo de maiores 
elucidações quanto à sua forma de adaptação e acomodação no sistema, o 
que é uma tarefa a ser consolidada pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Procuraremos neste primeiro passo entender essa complexa 
temática a partir da visão emanada pelos sistemas alienígenas que dela 
se ocupam. No modelo italiano de controle de constitucionalidade, 
há um certo afastamento das ideias desenvolvidas pelo BverfGE, fun-
damentalmente, por assumir uma linha self-restraint ou, para aqueles 
que entenderem a expressão exagerada, uma postura mais cautelosa. 
Esta postura de autocontenção se faz presente sobretudo no que diz 
respeito aos seus próprios limites e possibilidades de atuação. Toda-
via, importa ressaltar que é precisamente na Itália em que parece a 
temática receber desenvolvimento mais amplo, técnico e inovador das 
sentenças manipulativas.

E é precisamente porque os efeitos das decisões de inconstitu-
cionalidade na Itália eram caracterizados tão somente pela eficácia ex 
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nunc, pela leitura do Art. 136 da Constituição Italiana6, como também 
pela ausência de eficácia erga omnes, sobretudo nas decisões interpretati-
vas de rejeição como, por exemplo, na técnica da interpretação conforme 
(MORAIS, 2005, p. 257-260).

Conforme atenta o constitucionalista português Blanco de 
Morais (2005), o Tribunal Constitucional italiano desde o Pós-Guerra 
passou a adotar, então, uma postura mais “proativa”. Assim, em termos 
assumidamente interpretativos, visava ele possibilitar, por via jurispru-
dencial, uma nova concepção, utilizando-se das chamadas sentenças 
manipulativas. Essa nova concepção prevê, não mais apenas a admissão 
de eficácia ex nunc, mas quanto a possibilidade de atribuição até mesmo 
dos efeitos ex tunc nas decisões da Corte.

Nesse caso, não apenas as fronteiras semânticas do Art. 136, da 
Constituição Italiana, mas também com base no que dispõe o Art. 30, 
da Lei n. 87/1953, passa a se considerar a possibilidade de produção de 
efeitos ex tunc. Deste modo, o que a nós se apresenta é algo que envolve 
inúmeras problemáticas, mas que se poderia designar como uma, de 
certo modo, evolução jurisprudencial “criativa” da própria Corte Cons-
tituzionale italiana (MORAIS, 2005, p. 258).

Porém, importa-nos especificamente sobre a gênese das chama-
das sentenças aditivas que certamente se identificam a este processo de 
evolução jurisprudencial das decisões modificativas da Corte italiana. 
Seja pelos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, mas também, 
e principalmente, no que se refere à concessão de eficácia erga omnes 
a algumas decisões proferidas pelo Tribunal, dá-se uma revolução no 
contexto do controle de constitucionalidade na Itália.

Desenvolvendo a questão, é que o Tribunal Constitucional Ita-
liano passou a considerar a eficácia erga omnes para determinados casos 
específicos como, por exemplo, nos casos onde há violação ao princí-
pio da igualdade em casos de medidas discriminatórias produzidas 
pelo próprio legislador infraconstitucional. Acontecem nas chamadas 

6 Artigo 136, Constituição Italiana: “Quando o Tribunal declara a ilegitimidade 
constitucional de uma norma de lei ou de um ato tendo força de lei (art. 134, grifo 
nosso), a norma cessa de ter eficácia a partir do dia seguinte à publicação da deci-
são. A decisão do Tribunal é publicada e comunicada às Câmaras e aos Conselhos 
regionais interessados para que, se o acharem necessário, providenciem nas formas 
constitucionais”.
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omissões normativas inconstitucionais. Nessas situações, o Tribunal 
italiano passou a se utilizar – em decorrência do constrangimento 
exercido, tanto pela doutrina, como também pelos demais órgãos – da 
eficácia erga omnes para decisões com efeitos aditivos, conforme anali-
saremos mais adiante.

Assim, o Tribunal Constitucional Italiano, quando instado a 
manifestar-se acerca de uma norma que venha a ferir princípios cons-
titucionais, fundamentalmente o princípio da igualdade nos casos de 
omissão parcial da norma objeto de controle, assume a preferência 
de declarar a norma inconstitucional a partir da enunciação de um 
princípio jurídico violado. Nestes casos exara uma sentença aditiva 
de princípio, a qual ficará a cargo dos tribunais e do próprio legisla-
dor empreender esforços para sanar o vício de inconstitucionalidade 
(MORAIS, 2005, p. 260).

Por outro lado, o Tribunal Constitucional Espanhol também é 
destaque quando se fala em gênese das sentenças com efeitos aditivos. 
O ponto de partida é a paradigmática e famosa Sentença n. 45/89 do 
TCE. Após a queda do período marcado pela II República na Espa-
nha, foi promulgada uma Lei de Anistia. Entretanto, essa Lei previa a 
hipótese de concessão do benefício pelos crimes políticos cometidos 
apenas aos militares filiados ao regime vitorioso, excluindo-se os demais 
(MORAIS, 2005, p. 254).

No caso, o Tribunal Espanhol entendeu que a mera declaração 
de nulidade não seria capaz de reparar o vício decorrente de inconsti-
tucionalidade da norma objeto. Além disso, tal declaração de incons-
titucionalidade também provocaria prejuízos ainda maiores do que se 
mantida no próprio sistema, ainda que inconstitucional. Nessa linha, 
a técnica de sentença aditiva foi utilizada pelo Tribunal declarando a 
inconstitucionalidade da norma nos termos discriminatórios e, conse-
quentemente, “alargando” pela via interpretativa os mesmos benefícios 
ao segundo grupo não amparado pela Lei7 (MORAIS, 2005, p. 254 e ss.; 
SILVA, 2003, p. 120 e ss.).

7 Acerca destas decisões, sobretudo pelo caso espanhol e italiano, ver SILVA (2003, 
p. 120 e ss.).
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2.1. AS SENTENÇAS ADITIVAS PROPRIAMENTE DITAS: EM BUSCA DE 
CRITÉRIOS DEFINITÓRIOS

A partir dessa breve análise da utilização das sentenças aditivas 
tanto pelo Tribunal Italiano, como também pelo Espanhol, cumpre-nos 
a tarefa - sem o objetivo de esgotarmos todas as possibilidades que a 
matéria encerra - delimitarmos um horizonte de compreensão acerca 
do que vem a ser as sentenças aditivas propriamente dita.

As sentenças aditivas, diante do que foi apresentado, podem ser 
consideradas como uma técnica de decisão de caráter reparador. Ela foi 
desenvolvida como uma resposta adequada àquelas omissões relativas 
inconstitucionais, bem como para aqueles casos de “lacunas” originadas 
pelos efeitos da própria decisão de inconstitucionalidade dos órgãos 
competentes8 (MEDEIROS, 1999, p. 491).

De toda a sorte, um esclarecimento prévio faz-se necessário 
quanto à omissão inconstitucional, cuja sentença aditiva tem por obje-
tivo reparar esse quadro omissivo. Como é razoável presumir, a omissão 
inconstitucional poderá ser total ou parcial, já que há a ausência de me-
didas normativas necessárias para conferir exequibilidade a determinada 
norma constitucional.

No caso da omissão total reconhece-se a ausência e/ou a inércia 
do órgão competente em não empreender o seu dever constitucional de 
completude da norma, como, por exemplo, aquelas normas classificadas 
no sistema constitucional brasileiro como de eficácia limitada, que, por 
sinal, são passíveis de serem controladas por Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade por Omissão dada sua natureza normativa abstrata. Assim, 
diante de um não fazer do órgão competente ao descumprir uma imposição 
constitucional em sua atuação positiva, então, por consequência, torna-se 

8 Aqui, cumpre destacar, a concepção de uma incompletude, vinculado à interven-
ção reguladora, ao plano e à teleologia imanente à própria lei em uma relação bi-
valente. Para um maior aprofundamento, ver LARENZ (1997, p. 524) e CANARIS 
(1996, p. 211 e ss.). Também, cabe considerar que quando se fala em efeitos da 
decisão de inconstitucionalidade e a sua possibilidade de originar lacunas, quer 
se dizer, assim como já afirmado por Medeiros (1999, p. 491), que não se trata da 
hipótese do próprio Tribunal “forjar” uma lacuna por conta de sua decisão, mas 
sim como um efeito “automático” da própria decisão de inconstitucionalidade.
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possível considerar que há uma conduta omissiva total ou absolu-
ta (SILVA, 2007, p. 83 e ss.; MITIDIEIRO, 2014, p. 1242; STRECK, 
2008, p. 566).

Já, a omissão inconstitucional parcial, que é a que mais nos inte-
ressa para efeitos do presente trabalho, comporta duas espécies específi-
cas: a) omissão parcial propriamente dita; b) omissão parcial relativa. A 
primeira diz respeito quando o órgão competente elabora determinada 
norma, isto é, há um fazer. Todavia, o ato normativo é elaborado de for-
ma defeituosa, falha ou incompleta, atendendo apenas de forma parcial 
e/ou insuficiente a vontade estabelecida pela própria Constituição, sem 
que haja qualquer violação direta ao princípio da igualdade. Cabe aqui 
imaginar uma situação em que todos os destinatários do direito foram 
contemplados (e nenhum deixou de ser) de forma igual, mas insuficien-
te segundo o que determinava a Constituição.

Por sua vez, a omissão parcial relativa, o segundo tipo ante-
riormente citado, é aquela que incide, via de regra, como hipótese de 
violação ao princípio da igualdade. Isso quer dizer que quando deter-
minada norma concede um tratamento mais favorável ou desfavorável a 
um determinado grupo de pessoas, em detrimento de outro grupo que, 
por autorização constitucional, deveria receber o mesmo tratamento, 
mas que não o recebeu por infringência do sistema normativo legal à 
normatização constitucional

9
.

9 Sobre a temática acerca das omissões, embora com um posicionamento contrário ao 
que consideramos mais adequado e menos invasivo ao âmbito de conformidade com 
o dever geral de legislar e discricionariedade legislativa no que diz respeito a atuação 
dos Tribunais Constitucionais nos casos de omissão total e absoluta, ver BARROSO 
(2016, p. 46-47). Encontrando-se aqui também o pensamento de MIRANDA (2012, 
p. 688-691), quando o autor trata sobre a temática em um recorte “progressista”, tanto 
pela definição das omissões, como também pela atuação dos Tribunais. Nesta mesma 
linha, importante citar o pensamento de HECK (2012, p. 146-149), quando o autor 
explicita sobre a temática das omissões parciais relativas e trabalha com a concepção 
alemã da ação “recurso constitucional” (Verfassungsbeschwerde - §90, I, BvergGG), 
que por sinal, não guarda relação com o recurso constitucional brasileiro, tampou-
co, pode ser considerada um recurso propriamente dito, mas sim uma ação. Nessa 
ação, em linhas gerais, qualquer pessoa que tenha um direito fundamental violado 
pode se valer do presente objetivando a suspensão da medida adotada (seja legislativa, 
como também por decisões judiciais violadoras - Urteilsverfassungsbeschwerde). Pode 
entender-se que nas omissões relativas o BverfGE tende a valer-se da declaração de 
incompatibilidade sem a sanção de sua nulidade, como parece ser o caso no BverfGE 
37, 217 (262). Sobre o “recurso constitucional” alemão, ver a esclarecedora síntese em 
SCHWABE; MARTINS (2005, p. 59 e ss.).
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Nestes casos, o legislador parece violar o sistema jurídico-cons-
titucional através de uma conduta que ao mesmo tempo pode ser consi-
derada omissiva, mas também comissiva direta. É que, como se observa, 
há uma prática pela regulamentação normativa, embora com lacunas 
que ferem determinados princípios de direitos fundamentais, em especial, 
a exclusão do benefício incompatível com o princípio da igualdade 
(MENDES; BRANCO, 2012, p. 1666; STRECK, 2008, p. 566).

Um norte sobre a delimitação conceitual acerca das “sentenças 
aditivas” (ou, modificativas)

10 pode, desde logo, produzir um embaraço 
quanto a natureza específica desta expressão, já que carece de homo-
geneidade terminológica tanto pela doutrina, como pela jurisprudên-
cia. Se, por um lado a própria etimologia da palavra não é unívoca, por 
outro lado, sua estrutura e conceituação ainda guardam determinadas 
especificidades.

O fato que se deve levar em conta é que as sentenças manipula-
tivas aqui analisadas podem ser, tanto aquelas com efeitos aditivos em 
caráter próprio, como podem também aquelas consideradas em suas di-
versas classes como, por exemplo: a) de complementação constitucional 
de caráter impróprio; b) sentenças demolitórias; c) sentenças aditivas em 
sentido estrito; d) sentenças aditivas de princípio; e) sentenças aditivas 
substitutivas. Estas, apesar de sua linha tênue, não se confundem.

Não há como desconsiderar que a temática possui complexida-
des inequívocas, mas que devem ser enfrentadas para a viabilização dos 
estudos referentes ao caso brasileiro, em oportunidade que vai além do 
presente artigo. Comecemos pelas sentenças manipulativas com efeitos 
aditivos. Segundo o constitucionalista português Blanco de Morais (2005) 
podemos tê-las “como uma decisão positiva de inconstitucionalidade que 

10 Entre os autores portugueses, destacam-se, Blanco de Morais (2005) com as “senten-
ças aditivas”; Rui Medeiros (1999) com as “sentenças modificativas”. Veja-se também 
que para Medeiros (1999, p. 488-490), as decisões modificativas caracterizam-se no 
plano normativo (já que não se trata de uma mera comparação linguística, ou se 
quiser lexical sobre o “texto original” e o “texto normativo” objeto da decisão) pelo 
seu caráter “inovador” na ordem jurídica. E isso decorre pelo fato que nas decisões 
modificativas o seu principal objetivo é a consequente transformação do significa-
do normativo, ou nos dizeres de Medeiros, uma metamorfose à qual não consiste 
em uma mera eliminação, mas sim uma “nova norma”. Por isso, considera o autor, 
conforme analisaremos mais adiante, o autor é bem reticente quanto à utilização da 
técnica pelo Tribunal Constitucional. Em síntese, tanto as sentenças aditivas, como 
também as sentenças modificativas chegam ao mesmo resultado.
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no seu conteúdo pode resultar, tanto de um juízo de invalidade, como 
também pela indicação de uma norma” (MORAIS, 2005, p. 364).

No caso de resultar em reconhecimento de existência de uma 
norma, essa pode ter natureza regrativa ou principiológica. Em ambos 
os casos há em vista o intuito de assegurar uma determinada condição 
para que o direito ou os benefícios advindos de um direito autorizativo 
e gerador desse quadro normativo, “possam conformar o parâmetro do 
mesmo direito” (MORAIS, 2005, p. 364) contido no objeto da ação para 
que, posteriormente, sejam capazes de se compatibilizar com a concre-
tização constitucional.

É interessante, aliás, que estabeleçamos que a doutrina que 
aprofunda a questão afirma que as sentenças com efeitos aditivos se 
caracterizam pela existência de duas componentes essenciais, a saber:

i) a componente ablativa, que em linhas gerais pode ser consi-
derada pela decisão positiva de inconstitucionalidade, que, via 
de regra, assume a característica parcial para a desaplicação e/
ou eliminação da norma objeto; (MORAIS, 2005, p. 370);
ii) a componente reconstrutiva, que parte da identificação de 
um critério normativo em consonância, tanto com as exigências 
estruturantes já contidas na ordem jurídica, como também 
pelas condições ao sentido recomposto/reparador da disposição 
normativa em harmonia com a Constituição. (MORAIS, 2005, 
p. 370)

2.2. A CLASSIFICAÇÃO DAS SENTENÇAS MANIPULATIVAS COM EFEITOS 
ADITIVOS

Em razão da natureza do instituto e por razões sistemáticas, 
impõe-se um breve esclarecimento quanto às possibilidades de classifi-
cação ou categorização das sentenças com efeitos aditivos, embora sem 
que possamos negar a existência de outras classes ou categorias

11
. Neste 

11 Como, a título de exemplo, aquelas sentenças aditivas em sentido estrito de prin-
cípio, ou denominada também por “rime obbligate”, muito utilizada pela Corte 
italiana. Essa técnica encontra sérias dúvidas na doutrina se tratar-se-ia de uma 
sentença aditiva, pois não há o elemento reconstrutivo, já que o Tribunal apenas 
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sentido, são sentenças manipulativas com efeitos aditivos:

a) De complementação constitucional de caráter impróprio ou 
aparente. São proferidas no caso em que o parâmetro constitu-
cional carece de precisão. Desta forma, a decisão de acolhimento 
face à complexidade normativa envolve sua individualização a 
partir da concretização de normas principiológicas e daque-
las consideradas como “conceitos jurídicos indeterminados” 
decorrentes da própria omissão normativa. Assim, a atuação 
do Tribunal busca desvelar um critério normativo em confor-
midade com os mandamentos constitucionais estruturantes no 
processo  de concretização da norma, de modo a caracterizar 
uma orientação ao poder competente para que reestabeleça a 
normalidade normativa12. (MORAIS, 2005, p. 374)
b) Sentenças “demolitórias” com efeitos aditivos ou, também, 
“sentenças redutivas com efeitos aditivos”. Estas assumem a 
classe das sentenças aditivas, pois há uma decisão positiva de 
inconstitucionalidade em que a componente “aditiva” resulta 
da ampliação automática e, por consequência, de uma noção 
lógica e necessária da “dilatação” ou do “alargamento” daquele 
âmbito de incidência normativa. Por essa razão, considera-se 
como “demolitória”, uma vez que há um elemento que tende a 

exprime um “indirizzo”, ou se quiser uma orientação, para que o órgão compe-
tente por emanar a lei ou ato normativo proceda-a através de um princípio eleito, 
assemelhando-se com a declaração de incompatibilidade sem a pronúncia de sua 
nulidade. Também há aquelas sentenças aditivas em sentido estrito “substitutivas”. 
Trata-se de uma das espécies consideradas ilegítimas e perigosas pois, neste caso, 
o Tribunal julga inconstitucional a norma pelo que ela dispõe, mas também por 
aquilo que ela não dispõe, de forma a valer-se de sua componente reconstrutiva 
para, simplesmente, ele próprio se valer do seu critério de decisão para colmatar 
a inconstitucionalidade da norma. Ou seja, seguindo o exemplo de Morais (2005, 
p. 398) ela é inconstitucional “na parte em qqque dispõe algo, “ao invés” de dispor 
outra coisa”. Nessa linha, para um maior aprofundamento sobre o tema, ver 
MORAIS (2005, p. 398-409); CANAS (1994, p. 80 e ss.); URBANO (2012, p. 109-
114); MEDEIROS (1999, p. 478 e ss.).

12 Em linhas gerais, importa-nos esclarecer que o seu caráter aditivo seria de natureza 
aparente, pois em alguns pressupostos diferem-se das demais como, por exemplo, a 
concretização de princípios jurídicos e conceitos jurídicos indeterminados podem 
estar presentes nas sentenças de rejeição; a operação que caracteriza as sentenças 
aditivas denominada de “adjuntiva” não tem por objeto a disposição normativa, 
mas o próprio parâmetro constitucional que carece de precisão, sendo desvelado 
apenas no caso concreto pela sua concretização; possuem o caráter de orientações 
a partir da fundamentação e individualização do caso, ou seja, diferente das sen-
tenças aditivas que visam reconstruir o conteúdo da norma infraconstitucional a 
partir de uma norma.
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suprimir a norma advinda de certa disposição normativa a qual 
constituiria um quadro omissivo e inconstitucional, ocasiona-
da pela redução/ restrição da titularidade e/ou exercício de um 
determinado direito.

Neste caso (sentenças demolitórias), a natureza da sentença não 
é de caráter fundamentalmente interpretativo. Afinal, a componente dita 
por “ablativa” – de maior relevância -, é, pois, a eliminação pela própria 
via normativo dos elementos textuais ensejadores da violação à igualdade. 
Eliminados estes elementos que contaminam a higidez constitucional está 
apto o texto “limpo” oferecer as condições normativas adequadas a obter 
uma conformidade entre lei e constituição. Como vemos, a “demolição” 
das partes textuais que impossibilitavam uma extração normativa em 
conformidade com o princípio da igualdade, viabiliza o reconhecimento 
da adequação entre a lei (que teve reformado o seu texto) e a norma 
paramétrica constitucional.

É importante ressaltar que, segundo qualificada doutrina, não 
se estaria diante da ideia de que o Tribunal Constitucional esteja a usur-
par a competência do legislador. Neste caso, o tribunal tem a tarefa 
de alargar e/ou ampliar a hipótese de incidência, por razões lógicas, a 
partir da eliminação do preceito textual considerado incompatível (com 
redução de texto, por via de consequência), já que tomá-lo em considera-
ção na construção normativa produziria clara violação ao princípio da 
igualdade. Neste sentido, não se confunde com uma sentença aditiva de 
caráter reparador em razão uma determinada omissão inconstitucio-
nal relativa, já que a norma existe e é comissivamente inconstitucional13 

(MORAIS, 2005, p. 377-378).

c) Sentenças aditivas em sentido estrito. São decisões de acolhi-
mento do pedido e que, não apenas julgam a inconstituciona-
lidade parcial relativa de uma disposição normativa contida no 
texto normativo, como também reparam o “silêncio gerador desse 
quadro de invalidade ou a lacuna criada pela própria componente 
ablativa da sentença, através da identificação de uma norma apli-
cável”14 (MORAIS, 2005, p. 380).

13 Segundo Morais (2005, p. 377), assinala o autor que na ordem jurídica portuguesa 
esse tipo de decisão é comum, sobretudo naqueles casos onde o que se está em 
causa é o aumento de despesas públicas e orçamentárias.

14 Cumpre ainda lembrar que as sentenças aditivas em sentido estrito guardam se-
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Noutros termos, o que está em causa é que a inconstitucionali-
dade da norma objeto de controle reside no silêncio do órgão que elabo-
rou essa mesma norma, considerando-a como “defeituosa” e causadora 
de um quadro de omissão relativa inconstitucional. O “fazer” normativo 
incompleto e defeituoso por parte de um órgão tem o condão de gerar 
a ausência da devida proteção de direitos e garantias fundamentais por 
parte dos destinatários da norma.

Cabe, desta forma, ao Tribunal Constitucional, em sua pronúncia 
(positiva) de inconstitucionalidade, a reconstrução normativa, em har-
monia com a Constituição, de observar que não estamos nos referindo 
ao texto da norma e/ou da lei em sentido amplo – embora até mesmo se 
vislumbre a possibilidade de redução do seu texto15 em sua configuração 
(MORAIS, 2005, p. 389) -, mas sim do significado da norma e, neste 
sentido, de sua construção.

Assim, por exemplo, naqueles casos onde há exclusão de um de-
terminado benefício para um grupo de pessoas em detrimento de outro, 
tornando-o incompatível com o princípio da igualdade, estende-se, pela 
via decisória, a todos os grupos irregularmente. É isto que, em última 
análise, apresenta-se como a principal violação pela qual a técnica das 
sentenças aditivas na Jurisdição Constitucional tende a reparar.

De toda a sorte, são critérios passíveis de identificação dessa 
mesma técnica, as sentenças aditivas de garantia (additive di garanzia) e 
as sentenças aditivas de prestação (additive di prestazione), que impor-
tam uma breve elucidação. A primeira (sentenças aditivas de garantia) 
diz respeito à necessidade de reparação imediata do silêncio gerador 
do quadro de omissão parcial normativa que violem direitos de liber-
dade e garantias constitucionais. Neste caso, a nulidade é declarada da 

melhanças com a ideia de uma norma defeituosa (pelo silêncio do decisor nor-
mativo) causadora de um quadro “ainda constitucional” como no direito alemão, 
embora não se confundam por razões de seus efeitos. Em linhas gerais, quanto a 
ideia conceitual e com um maior aprofundamento, ver Morais (2005, p. 380-397).

15 Como é de se notar, nestes casos estas sentenças se aproximariam das decisões 
demolitórias (que necessariamente preveem a redução de texto). Todavia, neste 
caso (sentenças aditivas em sentido estrito), mesmo que não excluam a possibili-
dade de redução do texto, na verdade possuem como componente fundamental 
a reconstrução pela via interpretativa. Vê-se que se trata de uma sutileza, mas 
enquanto na decisão demolitória o processo de alteração no texto é o fator fun-
damental para a reconfiguração normativa, nesta é a reconstrução normativa pela 
via hermenêutica que possui o protagonismo.



293

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

disposição normativa e indicada uma norma reparadora deste quadro 
no próprio processo de concretização.

A segunda, di prestazione, têm por base os mesmos pressupos-
tos, porém, por razões afetas a determinados princípios normativos 
como, por exemplo, a igualdade, acabam por condicionar o exercício 
deste direito a outros de ordem econômica, social, cultural, através de 
uma ação direta do Estado. Desta forma, a componente dita por aditiva 
da decisão é estruturada a partir de uma conduta do próprio Estado em 
não apenas reconhecer o direito, como também realizá-lo em favor de 
um titular específico, tendo sua natureza econômica ou não (MORAIS, 
2005, p. 383-384).

Há também a relevante e complexa questão da possibilidade 
de sentença aditiva com ou sem redução do texto da norma sindicada. 
É que a técnica da sentença aditiva em sentido estrito sem redução de 
texto, em síntese tem por propósito eliminar um determinado preceito 
normativo gerador de um quadro de inconstitucionalidade, que impos-
sibilita sua análise de acordo com a própria Constituição. Assim, por 
caracterizar uma exclusão de um grupo de pessoas, ou uma situação 
que deveria ter sido contemplada em razão de sua identidade jurídica 
de direitos concebidos pelo conteúdo, para além de sua desaplicação na 
decisão de acolhimento, indica-se, também, uma norma reguladora e 
reparadora em falta (MORAIS, 2005, p. 385).

Todavia, conforme anteriormente analisado, a eficácia dessa de-
cisão não recai sobre o texto da norma ou em sua disposição propria-
mente dita, mas sobre o seu conteúdo a partir da norma como objeto 
de sua concretização-aplicação. Nesse ponto, embora com aproximações 
entre essa possibilidade e a denominada inconstitucionalidade parcial 
qualitativa (retirada do mundo jurídico da(s) hipótese(s) de incidência da 
norma, sem alterações expressas no texto da norma), não se confundem. 
Isso ocorre porque há o elemento “adjuntivo” na decisão, cujo objetivo é 
permitir a identificação do direito conexo ao caso e, consequentemente, 
reparar a inconstitucionalidade através do alargamento ou ampliação do 
âmbito de incidência normativa.

Seguindo a linha de raciocínio apresentada por Morais (2005), 
o juízo de inconstitucionalidade não recai essencialmente sobre a omis-
são relativa inconstitucional. A partir do silêncio parcial do legislador 
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em sua conduta omissiva-comissiva – ou por uma regra implícita ex-
cludente - resultante de um quadro discriminatório dos destinatários (o 
que fundamenta sua componente ablativa), o que se deve ter em conta é 
que recairá sobre uma norma com caráter implícito pelo silêncio parcial 
que, se mostra violador de normas principiológicas, e também de direitos 
fundamentais. Portanto, não há o que se falar em sede de fiscalização 
abstrata de inconstitucionalidade por omissão (ADO), ou seja, deve-se 
reconhecer o controle por ação (MORAIS, 2005, p. 386-387).

Assim, para aqueles que defendem a possibilidade de manejo 
dessa possibilidade, caberá ao Tribunal Constitucional, nos fundamen-
tos da componente ablativa da decisão, julgar a constitucionalidade/
inconstitucionalidade da norma sobre os efeitos positivos e/ou negati-
vos do silêncio. Ou seja, se há ou não violação direta a um conjunto de 
preceitos, princípios e da própria estrutura dos direitos fundamentais. 
Desta forma, confirmando-se haver violações, a decisão será no senti-
do de alargamento ou ampliação do âmbito normativo e de seu conte-
údo, sendo considerada como inconstitucional a parte excludente, ou 
se quiser omissiva-comissiva discriminatória, isto é, não será objeto a 
eliminação do segmento normativo, portanto, não há o que se falar em 
redução de texto16 (MORAIS, 2005, p. 387-388).

16 A título de exemplo, recorrendo à formulação de Morais (2005, p. 387-388), 
naquelas hipóteses em que há a declaração de inconstitucionalidade de uma norma 
x, na parte e na medida em que a mesma não prevê y, retira-se apenas a hipótese de 
incidência (parcial qualitativa) de x. Assim, deve essa se conformar com a Consti-
tuição e, então, a regra remanescente objeto de controle passe, consequentemente, 
a prever a hipótese y. Ainda, lembra-nos o autor que o TCP adota uma postura 
self restraint, no sentido de recusar a possibilidade de transmitir força obrigatória 
e geral à componente aditiva da decisão decorrente de uma lacuna axiológica e do 
alargamento da hipótese em sede de controle abstrato. Todavia, ainda assim, em 
alguns casos, o TCP manifestou-se, quando exigia-se uma solução normativa base-
ada inequivocamente em princípio ou regra constitucional, a reparação do quadro 
de inconstitucionalidade excludente de uma categoria de pessoas para o exercício 
de um direito como, por exemplo, o Ac. N. 423/2001, de 9-10, em que uma norma 
reservava aos cidadãos portugueses que se tornaram incapacitados, em decorrência 
das funções exercidas durante o Serviço Militar, excluindo-se os estrangeiros resi-
dentes, o gozo de direito de ingresso na função pública de natureza técnica. Assim, 
o TCP proferiu uma decisão de inconstitucionalidade – sem a eliminação do texto 
ou de uma parcela deste – sobre a norma ideal que reservava os benefícios apenas 
aos cidadãos portugueses, passando a ficar incluídas na previsão normativa, com 
base no princípio da igualdade, os estrangeiros residentes que se tornaram incapazes 
durante o Serviço Militar, conforme assinala Morais (2005, p. 389).
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Por sua vez, a decisão aditiva com a redução do texto é aquela 
que busca reparar o quadro de invalidade no segmento de uma norma 
parcialmente inconstitucional. Apesar de aparentemente possível pensar 
em alguns traços com as demais decisões, o que sobretudo nos interessa 
sublinhar é que esta possui algumas características próprias e inconfundí-
veis, ou seja, sua possibilidade de redução do texto e, principalmente, no 
que se refere a importância de sua componente “ablativa”. Nesta linha, não 
há o que se falar em “retirada do mundo jurídico” de uma norma implícita 
e, consequentemente, inconstitucional como na técnica sem redução de 
texto, mas sim de apenas uma “parcela” de aplicação de uma determina-
da norma que pelo seu caráter explícito, torna-a inseparável do texto da 
questão dispositiva impugnada (MORAIS, 2005, p. 389).

Como já foi anteriormente lembrado, isto pode nos levar a 
confundir com a técnica usada nas sentenças aditivas redutivas ou 
demolitórias. Porém, não há aqui a aplicação automática do “novo” 
conjunto normativo retificado pela decisão de inconstitucionalidade. 
Aqui é a componente reconstrutiva que ganha protagonismo e acaba 
por indicar, por via da construção interpretativa, a norma a ser aplica-
da aos destinatários do direito.

Ultrapassada a questão acerca da possibilidade das sentenças adi-
tivas reduzirem ou não o texto da norma sindicada, há ainda um tema 
importante a se enfrentar no âmbito das sentenças aditivas: há ainda que 
se falar na possibilidade “corretiva” e “integrativa” destas sentenças.

Em linhas gerais, as sentenças aditivas “corretivas” decorrem da 
atribuição de sentidos conferidas a uma norma, de forma a transformar o 
sentido previamente estabelecido para que se compatibilize com a Cons-
tituição. Essa técnica, que encontra boa ambiência para se desenvolver em 
solo brasileiro, ocorre quando o decisor busca no texto legal uma direção 
normativa compatível com a Constituição. A solução, no caso, aproxima-
-se com a da técnica da “interpretação conforme”, pois a “re-construção” 
dá-se pela via interpretativa.

Por outro lado, as ditas “sentenças aditivas integrativas” são 
aquelas que o órgão julgador, com base no postulado da segurança ju-
rídica, completude do ordenamento, ou mesmo justiça, identifica uma 
norma já presente no “ordenamento” e que servirá para colmatar a 
lacuna deixada pela própria norma (horror vacui) expurgada, a partir 
da própria sentença em sua concretização.
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Não deve caber, porém, em qualquer hipótese, seja pela moda-
lidade corretiva ou pela modalidade integrativa, que o órgão julgador 
elabore uma nova disciplina, ou que não encontre conformidade com o 
sistema constitucional (o que seria totalmente incongruente), tampouco, 
editar uma novatio legis, sob pena de violar o princípio de separação dos 
poderes. Neste caso, entendemos que deve o Tribunal recorrer a normas 
jurídicas existentes na própria ordem jurídica em vigor, evitando o 
chamado “criativismo judicial” (URBANO, 2012, p. 21).

Neste sentido, por consideremos o texto como base fundamental 
da interpretação, já que ele é que determina as possibilidades semânticas 
e sintáticas da norma em sua relação com o mundo em que se projeta, 
é-nos cara a ideia de que a “re- construção normativa” não pode cindir 
com tais possibilidades. Em defesa da higidez sistêmica, consideramos 
que os passos da correção e da integração não passam pela inovação 
normativa pelo Poder Judiciário, que deve se ater aos limites possíveis no 
processo de conformação normativa, em um quadro de respeito à separa-
ção de poderes (OTERO, 2010, p. 15).

Nesta linha, embora as sentenças aditivas corretivas também se 
encontrem presentes no sistema, elas não estão explícitas no “ordena-
mento”, mas devem ser extraídas da inteligência sistêmica. No caso das 
sentenças aditivas integrativas, elas se encontram explicitadas no orde-
namento e são utilizadas pelos decisores no sentido de colmatarem a 
lacuna identificada.

Embora as demandas decisórias do mundo contemporâneo 
exijam enorme esforço por parte do decisor, que a todo o momento se 
depara com o vazio normativo para questões concretas, a verdade é que 
há de se criar fronteiras inultrapassáveis às escolhas arbitrárias. A necessi-
dade de se desenvolver um quadro teórico-jurídico que se coadune com 
as especificidades complexas do mundo atual e que, concomitantemente, 
se defina em um quadro plena e substancialmente democrático, é na 
verdade o desafio que se apresenta aos juristas do nosso tempo.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sem que se pretenda fazer, nesta rubrica uma nova incursão nos 
temas abordados, impõe-se assinalar algumas das principais considera-
ções desenvolvidas:

O estudo das sentenças manipulativas com efeitos aditivos en-
seja múltiplas abordagens que certamente, não se exaurem no presente 
estudo, com vistas a demonstrar a existência de tal instituto, bem como o 
potencial de vir a ser adotado em toda as suas possibilidades no âmbito do 
sistema jurídico-constitucional brasileiro.

A Justiça Constitucional perdeu, nas últimas décadas, o seu 
caráter rústico e primitivo ao apenas se importar com juízos de consti-
tucionalidade/ inconstitucionalidade e que não garantiam uma solução 
adequada às demandas sociais crescentemente complexas. Além disso, 
sempre houve, seja pela manifestação legislativa, seja pela manifestação 
do Poder Judiciário, a produção de efeitos indesejáveis como lacunas e 
instabilidades jurídica e democrática, de forma que novas técnicas de 
decisões foram surgindo, até mesmo, para garantir uma resposta em 
conformidade com as novas exigências surgidas tanto no seio da socie-
dade, como também pelas obrigações estabelecidas pelos novos textos 
constitucionais.

É nesse quadro de preocupações e de necessidades pela garan-
tia da própria Constituição que surgem as sentenças de caráter aditivo, 
como uma técnica de decisão reparadora das omissões inconstitucionais 
relativas, ou seja, daquelas omissões que possuem, também, um caráter 
comissivo, por violação, em regra, ao princípio da igualdade. As sentenças 
aditivas também têm por propósito evitar a produção de determinados 
efeitos colaterais originados pela própria decisão de inconstitucionalida-
de. Nesta linha, foram apresentadas não apenas o conceito de sentenças 
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com efeitos  aditivos, mas também apresentadas algumas classificações a 
que estão as mesmas submetidas, de forma a enfrentar os problemas das 
lacunas normativas, analisando as técnicas de solução havidas pelos deci-
sores para combater a inação/ inépcia do agente legiferante que, instado 
ao dever de produzir a norma sem violar o princípio da igualdade, falha 
em seus propósitos.

Essas possibilidades encontram seus limites inultrapassáveis 
nas bases dos textos jurídicos, esses sim, verdadeiros limites aos poderes 
criativos dos decisores, que, sem cerceamentos, pode usar de seus poderes 
de “re-criação”, mas não de criação. A criatividade do decisor/juiz está 
em desvelar a norma no âmbito do emaranhado quadro normativo pré-
-existente, pressuposto fundante do presente trabalho.
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 RESUMO

O presente artigo tem como objetivo promover uma análise 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 – RJ, com cerne na cidade de Volta Redonda – RJ. 
Simultaneamente, dada a importância da temática, buscar-se-á explorar 
o panorama histórico que levou ao fortalecimento das Defensorias (lato 
sensu) e o status atual da DPE/RJ, abordando ainda discussões básicas 
sobre o acesso à justiça e como esse direito fundamental é oferecido aos 
hipossuficientes da cidade mencionada. Além disso, retrata-se quais os 
desafios experimentados pelo assistido e pela Instituição, perscrutando 
situações contemporâneas atípicas que possam alterar a rotina destes. 
Nesse sentido, portanto, serão utilizadas etapas descritivas e práticas, 
cujos dados coletados serão essenciais não só para este trabalho, mas 
também para projetos futuros que visam o estudo adotado a partir da 
visão cappellettiana.

Palavras-chave: Direito Fundamental; Garantia de Direitos; Defensoria 
Pública; Hipossuficiente; Limitações.
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição da República Federativa do Brasil (1988), bati-
zada pelo Deputado Ulysses Guimarães como “Constituição Cidadã” 
(MENDES; COELHO; BRANCO, 2009, p. 202), consagra em diversos 
artigos os direitos concernentes ao indivíduo e à sociedade, como garan-
tias fundamentais a serem assegurados a todos, sendo o acesso à justi-
ça contemplado no art. 5º, incisos XXXIV e XXXV. No presente artigo, 
este será apresentado como um dos principais direitos fundamentais, já 
que promove ao cidadão meios de reivindicar, perante o poder Estatal, o 
cumprimento de deveres mínimos para com a sociedade. Ademais, é um 
direito que vem sendo debatido de forma recorrente, principalmente nas 
questões relacionadas a efetividade dos sistemas de justiça, tendo como 
ponto de partida a obra de Cappelleti e Garth (1988).

Essa afirmativa é sustentada com base na tentativa de deter-
minação de um conceito trazido pelos autores ao elucidarem que “a 
expressão ‘acesso à justiça’ é reconhecidamente de difícil definição, 
mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico 
– o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/
ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado” (CAPPELLETTI; 
GARTH, 1988, p. 08). Nesse mesmo sentido, pode-se dizer ainda que 
atribuir conceito ao termo ‘acesso à justiça’ não é uma tarefa fácil, pois 
trata-se de expressão polissêmica (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 
08), cuja natureza jurídica é igualmente diversificada (SOUSA, 2008, 
p. 191-192), podendo designar um princípio, um direito, uma garantia, 
e até mesmo um movimento doutrinário-acadêmico, inaugurado a 
partir da obra mencionada.

Ao levar em consideração a diversidade em sua natureza jurídica, 
o acesso à justiça pode ser encarado como o requisito fundamental – o 
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mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e 
igualitário, que pretende garantir, e não apenas proclamar, os direitos de 
todos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 12). Essa garantia é tratada na 
obra a partir das três “ondas renovatórias” – a primeira diz respeito “a 
assistência judiciária para os pobres” (CAPPELLETTI, GARTH, 1988, 
p. 18; 31), já segunda, afasta a visão individualista da primeira, enfati-
zando a representação dos interesses difusos e coletivos e, por fim, a 
terceira, é retratada como novo enfoque de acesso à justiça, dispondo 
métodos alternativos na resolução de conflitos, decorrente da percep-
ção de que é possível solucionar litígios através de meios não judiciais. 
Embora cada uma destas seja relevante, o presente artigo foi desenvol-
vido a partir do panorama da primeira onda, ressaltando como ocorre a 
prestação da AJG aos menos favorecidos desde a promulgação da CRFB 
(1988), mediante a atuação da Defensoria Pública Estadual (DPE).

Discute-se ainda, a importância da Emenda Constitucional nº 
45/2004 – na qual ocorreu a reforma do Judiciário (TAVARES, 2012, 
p. 742) resultando em mudanças significativas no sentindo de reforçar 
os direitos individuais consagrados na Constituição, veiculando novas 
garantias sociais e, ainda, alterando a noção de acesso à justiça, que ago-
ra aproxima as controvérsias trazidas pelos hipossuficientes do Poder 
Judiciário. Ainda nesse contexto de reforma, há o surgimento de novos 
direitos fundamentais e princípios constitucionais como, por exemplo, 
o princípio da razoável duração do processo judicial e outros mecanis-
mos que visam a garantia da celeridade processual.

De forma sucinta, outras Emendas foram apresentadas para 
reforçar a previsão trazida pelo art. 134 da CRFB (1988). Acerca da 
atuação da Defensoria Pública, destaca- se que a relevância da EC nº 
45/2004, vez que explicitou a autonomia deste órgão no âmbito Esta-
dual, garantido com clareza a prestação jurisdicional dos mais neces-
sitados. Insta salientar que, a Defensoria Pública do Distrito Federal só 
teve sua autonomia prevista a partir da EC nº 69/2012, seguida da EC nº 
74/2013, que estendeu para Defensoria Pública da União. Não obstante, 
a partir da EC nº 80/2014, a Defensoria (lato sensu), passou a gozar de 
mais relevância e autonomia, garantindo o seu status atual.

Após tantos esforços, se tem o fortalecimento das Defenso-
rias Públicas, como instituições essenciais à função jurisdicional do 
Estado, a fim de garantir a população em situação de vulnerabilidade 
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a inafastabilidade do Judiciário. Todavia, mesmo diante dessa notorie-
dade, o presente artigo demonstrará que ainda há diversas lacunas a 
serem preenchidas para garantir que a parte assistida tenha acesso a 
um serviço público de qualidade, reforçado a ideia de que a assistência 
jurídica gratuita (AJG) para os hipossuficientes é um direito fundamental 
previsto na CRFB (1988) e deve ser observado em seus mínimos detalhes. 
Será abordado ainda, algumas questões pontuais acerca do princípio 
do acesso à justiça e os obstáculos que impedem a plena efetivação 
deste direito atualmente. Em síntese, o recorte estabelecido para pre-
sente pesquisa vislumbra o estudo da atuação da Defensoria Pública do 
Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ) no Munícipio de Volta Redonda/
RJ, ressaltando eventuais questões que venham ou não a garantir os 
direitos da população considerada hipossuficiente.
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2. METODOLOGIA

Por se tratar de uma pesquisa local (centralizada apenas no 
Município de Volta Redonda – RJ), o presente artigo não tem o pro-
pósito de colocar fim ao tema discutido, justamente por sua relevância. 
Conforme será demonstrado, as conquistas conferidas às Defensorias 
no decorrer dos anos foram grandiosas, mas ainda existem obstáculos 
a serem vencidos. Para tanto, a metodologia utilizada será apresentada 
em duas etapas: (i) descritiva – segundo a contextualização do panora-
ma geral-histórico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro 
(DPE/RJ); a importância e atuação deste órgão, com ênfase na cidade de 
Volta Redonda – RJ; as conquistas e obstáculos enfrentados pelo órgão 
e pelos assistidos; os dados obtidos; a atuação da DPE/RJ em programas 
e serviços destinados a população e, por fim, a situação contemporânea 
que assola o mundo (discussão acerca da COVID-19) e, (ii) prática – 
detalhando o que foi possível compreender em um primeiro contato 
com a Instituição na visita de campo, individualizando a competência 
e atuação da DPE/RJ e, ressaltando, principalmente, as dificuldades 
enfrentadas pelos vulneráveis a fim de propor soluções adequadas que 
possam garantir a efetividade do acesso à justiça.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1.	 “CONCEITO”	DE	ACESSO	À	JUSTIÇA	E	A	DEFENSORIA	PÚBLICA	(LATO 
SENSU)	COMO	GARANTIDORA	DA	AJG.

O acesso à justiça tem previsão legal no art. 5º, incisos XXXIV e 
XXXV da CRFB/1988. É claro que, apenas apontar o seu preceito legal, 
não é uma tarefa árdua, diferente do que ocorre quando se discute o 
conceito/expressão deste direito, que está em constante transformação.

Após o “movimento de acesso à justiça” inaugurado a partir da 
obra de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988), diversos autores pas-
saram a abordar temas pautados nas “ondas renovatórias”, elucidando 
meios efetivos em potencial que visam à garantia do então, requisito 
fundamental – mais básico dos direitos humanos: o acesso à justiça. 
(CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 12). Por se tratar de um direito 
fundamental, pode- se dizer que sempre esteve presente, desde os pri-
mórdios da sociedade, em que pese, diante de formatos diferentes, pois 
os anseios e necessidades dos indivíduos estão relacionados à época de 
sua criação. Ou seja, os valores da sociedade mudam no decorrer do 
tempo, evoluindo na proporção que nascem novos direitos, valores, 
pesquisas e estudos.

Consequentemente, o conceito de acesso à justiça tem sofrido 
uma transformação importante, em consequência das mudanças no 
estudo e ensino do processo civil (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 
09). Justamente por isso, o objetivo do presente artigo não é tecer críticas 
a este conceito e, sim, enquadrá-lo na conjuntura atual, tendo em vista 
as modificações históricas até os dias de hoje.
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Sendo assim, pode-se dizer que o “conceito atual de acesso à 
justiça” pode ser entendido como sendo o acesso à ordem jurídica justa 
(WATANABE, 2019, p. 109-113). Isso é, o acesso ao direito (GRECO, 
2005, p. 197), o acesso aos direitos, o direito a ter direitos (ARENDT, 
1989, p. 332), o acesso à juridicidade – o que pode ocorrer indepen-
dentemente de intervenção judicial, inclusive mediante a educação em 
direitos e os chamados meios adequados de solução de conflitos como a 
conciliação, a mediação e arbitragem. Isto posto, dispõe Kazuo Watanabe 
(2019, p. 109-110):

Desde o início da década de 1980, [..] o conceito de acesso à jus-
tiça passou por uma importante atualização: deixou de significar 
mero acesso aos órgãos judiciários para a proteção contenciosa 
dos direitos para constituir acesso à ordem jurídica justa, no sen-
tido de que os cidadãos têm o direito de serem ouvidos e aten-
didos não somente em situação de controvérsias com outrem, 
como também em situação de problemas jurídicos que impeçam 
o pleno exercício da cidadania, como nas dificuldades para a 
obtenção de documentos seus ou de seus familiares ou os relativo 
a seus bens. Portanto, o acesso à justiça, nessa dimensão é mais 
amplo e abrange não apenas a esfera judicial, como também a 
extrajudicial.

A partir disto, é possível perceber que o acesso à justiça vai além 
da aproximação do Judiciário, discute-se agora a abrangência deste prin-
cípio tanto no meio judicial e como no extrajudicial. Para tanto, uma 
das formas de garantir esse direito fundamental parte da primeira onda 
renovatória – “a assistência judiciária para os pobres” (CAPPELLETTI, 
GARTH, 1988, p. 18-31). Nesse contexto, ressalta-se a atuação da Defen-
soria Pública na presente pesquisa, a qual é investida com autorização 
constitucional, possui condições de romper com o ciclo de desigualda-
des cumulativas e de privações existentes na sociedade brasileira, uma 
vez que impulsiona a possibilidade de acesso aos direitos (SADEK, 2013, 
p. 26-28). E, conforme será demonstrado no decorrer desse artigo, resta 
claro que a Defensoria Pública encontra fundamento na primeira onda 
renovatória de Cappelletti e Garth, constituindo-se como órgão-garantia 
essencial para o acesso à justiça, dando alicerce à implementação das suas 
ondas subsequentes (BRAUNER, 2014).
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3.2. ANÁLISE DO PANORAMA HISTÓRICO-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA 
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – RJ (DPE/RJ) E O SEU FORTALECI-
MENTO NO DECORRER DOS ANOS

A Defensoria Pública foi instituída no Brasil com objetivo de 
garantir os direitos fundamentais previstos no ordenamento jurídico e, 
de acordo com o art. 134 da CRFB (1988), apresenta caráter de órgão es-
sencial à justiça (ALVES, 2005, p. 282). De maneira geral, as Defensorias 
(lato sensu), possuem papel proeminente quando se trata da ampliação 
do acesso à justiça, oferecendo assistência jurídica integral e gratuita aos 
cidadãos necessitados.

Apesar disso, o destaque para este órgão no país ocorreu a partir 
da promulgação da CRFB/1988 e das Emendas Constitucionais, tendo 
em vista as alterações significativas trazidas em relação aos direitos fun-
damentais que devem ser garantidos a todos, mediante as noções trazi-
das pelo Estado Democrático de Direito. É importante destacar que, os 
ordenamentos anteriores à data da promulgação não eram totalmente 
omissos ao tema, inclusive, o antigo Código de Processo Civil (1939), 
contemplou em seu capítulo II, regras básicas acerca do benefício da 
justiça gratuita. Todavia, o presente artigo vislumbra a discussão do 
princípio do acesso à justiça sob a visão cappellettiana, com ênfase na 
primeira onde renovatória, salientado a notoriedade deste órgão, por 
tratar-se de uma Instituição jurídica cujos serviços são primordialmente 
destinados às pessoas necessitadas e os estudos relacionados à ciência 
política costumam analisar o papel da Defensoria Pública na promoção 
do acesso à justiça, para fins de promover a justiça social e democratizar 
o sistema de justiça.

Partindo de uma visão mais ampla, é plausível mencionar como 
essa Instituição, garantidora dos direitos humanos e fundamentais, teve 
seu fortalecimento através das Emendas Constitucionais. Sendo assim, 
frisa-se, a EC nº 45/2004, cujo intento era possibilitar a efetividade do 
acesso justo à ordem jurídica, levando em consideração os anseios da 
sociedade, através de inúmeras mudanças no Poder Judiciário. Ante-
riormente à EC supracitada, a Defensoria Pública era considerada como 
um órgão auxiliar do governo, sendo subordinada ao Poder Executivo, 
portanto. Todavia, a partir da previsão e promulgação da EC nº 45/2004, 
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foi-lhe garantido de forma expressa (a nível Estadual), a partir do art. 
134, §2º, autonomia funcional, financeira e administrativa, adquirindo 
força para estabelecer independência como agente democratizador de 
direitos, já prevista implicitamente no sistema constitucional.

Nota-se que, a Emenda mencionada foi omissa em relação a 
Defensoria do Distrito Federal e a Defensoria da União, gerando críticas 
pertinentes na doutrina, vez que toda classe da Defensoria Pública 
carecia da autonomia decorrente da própria essencialidade da atividade 
prestada. Haja vista a omissão da EC nº 45/2004, somente a partir da EC 
n° 69/2012, que a autonomia foi ampliada para as Defensorias do Distrito 
Federal e, posteriormente, para a Defensoria Pública da União com a 
edição da EC nº 74/2013. Assim sendo, o progresso estrutural oriundo 
das emendas não ocasionou apenas autonomia funcional, financeira e 
administrativa como, também, o reconhecimento da autonomia orça-
mentária, após a EC nº 80/2014, garantido assim, a independência atual 
deste órgão.

De forma sintetizada, a independência funcional, adminis-
trativa e financeira e orçamentária, são respectivamente discutidas na 
doutrina como:

A independência funcional assegura a plena liberdade de ação 
do defensor público perante todos os órgãos da administração 
pública, especialmente o judiciário. O princípio em destaque 
elimina qualquer possibilidade de hierarquia em relação aos 
demais agentes políticos do Estado, incluindo os magistrados, 
promotores de justiça, parlamentares, secretários de estado e 
delegados de polícia. (GALLIEZ, 2010, p. 53)

A autonomia administrativa e a iniciativa para elaboração de 
sua proposta orçamentária, portanto, confere à DPE instru-
mentos necessários à essencialidade de sua atuação, tais como, 
abrir concurso público e prover os cargos de suas Carreiras e 
dos serviços auxiliares; organizar esses serviços; praticar atos 
próprios de gestão; compor os seus órgãos de administração 
superior e de atuação; elaborar suas folhas de pagamento e ex-
pedir os competentes demonstrativos; praticar atos e decidir 
sobre situação funcional e administrativa do pessoal ativo e 
inativo da Carreira e dos serviços auxiliares, organizados em 
quadros próprios; dentre outras competências decorrentes de 
sua autonomia. (ARAÚJO, 2013, p. 37)
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O orçamento público é conceituado de acordo com três pontos 
de vista: político, econômico e jurídico. Do ponto de vista polí-
tico, ele supõe a adoção de decisões de grande transcendência 
no andamento do Estado; no aspecto econômico representa um 
plano da atividade financeira e, portanto, uma ordenação das 
necessidades públicas segundo suas prioridades; e, por fim, do 
ponto de vista jurídico é um ato pelo qual o Poder Legislativo 
autoriza o Poder Executivo, por período determinado, a realizar 
as despesas destinadas ao funcionamento dos serviços públicos e 
outros objetivos adotados pela política econômica e geral do país 
e arrecadar as receitas criadas em lei. (CAMPOS, 2001, p. 71)

Com base nisso, se tem teve o fortalecimento das Defensorias 
através da legislação, em sentido geral. Evidencia-se, assim, que, atual-
mente, que essa Instituição é dividida em três abrangências, sendo elas: 
Defensoria Pública da União, Defensoria Pública dos Estados e Defen-
soria Pública do Distrito Federal e dos Territórios.

Considerando o recorte histórico a nível estadual – Rio de Ja-
neiro, o IV Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil (2015) e o 
site oficial da Instituição, se complementam e apresentam, de forma 
resumida, aspectos relevantes acerca do desenvolvimento deste órgão, 
salientando que algumas Defensorias já haviam sido criadas antes 
mesmo da CRFB de 1988, sendo a mais antiga delas, a do Estado do 
Rio de Janeiro, com surgimento nos anos 50. Ressalta-se que à época, 
com a Lei Estadual nº 2.188/1954, foram criados seis cargos para De-
fensores Públicos Estaduais, os quais eram encarregados de atender 
juridicamente às pessoas necessitadas.

No ano de 1958, a Lei Federal nº 3.434/1958, implementou os 
serviços de assistência judiciária (AJ) no Distrito Federal e Territórios, 
sendo estes prestados por Defensores Públicos ocupantes da classe ini-
cial vinculada ao Ministério Público. Após a mudança do Distrito Fede-
ral para Brasília, esse sistema foi legado ao Ministério Público do antigo 
Estado da Guanabara, perdurando até a fusão deste Estado com o antigo 
Estado do Rio de Janeiro (1974). A Lei n° 5.111/1962, denominada como 
“Lei Orgânica do Ministério Público e da Assistência Judiciária”, criou o 
quadro do Ministério Público que, à época, era constituído de duas letras: 
“A” e “B” – sendo que a letra “A” correspondia ao Ministério Público, 
em sentido estrito, já a letra “B” correspondia à assistência judiciária, 
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atualmente denominada como Defensoria Pública. Ainda nessa cronologia 
histórica, o Decreto-Lei n° 286, de 22 de maio de 1970, potencializou a 
Assistência Judiciária em órgão de Estado, destinado, nos termos do §32 
do art. 153 da Constituição Federal anterior e da Constituição do antigo 
Estado do Rio de Janeiro, a prestar patrocínio jurídico aos necessitados 
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2020).

Com a Constituição do novo Estado do Rio de Janeiro, promul-
gada em 23 de julho de 1975, foi instituída a Assistência Judiciária como 
órgão do Estado “incumbido da postulação e da defesa, em todas as 
instâncias dos direitos dos juridicamente necessitados, nos termos da lei”, 
sob a chefia do Procurador Geral da Justiça. Ainda nessa época, foi con-
cedido o direito à assistência jurídica gratuita foi objeto de vários debates 
em congressos e simpósios jurídicos, inclusive, com o decisivo apoio 
da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, concluindo a comunidade 
jurídica pela necessidade de ser criada a Instituição Defensoria Pública. 
Assim, seguiu-se a publicação, em 12 de maio de 1977, da Lei Comple-
mentar Estadual nº 6, que organizou a Assistência Judiciária no Estado 
do Rio de Janeiro, e, que, com importantes modificações posteriores, 
passou a vigorar como Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado 
do Rio de Janeiro. Com a Lei Estadual nº 635, designou-se no Estado do 
Rio o “Dia do Defensor Público”, que é comemorado no dia 19 de maio. 
Em 1984, na cidade de Corumbá, no Estado de Mato Grosso do Sul, foi 
criada a entidade nacional dos Defensores Públicos, inicialmente deno-
minada “Federação Nacional das Associações de Defensores Públicos - 
FENADEP”. Superveniente modificação do seu Estatuto, para adequá-lo 
à CRFB/1988, no que respeita à legitimação da Entidade para promover 
ação direta de inconstitucionalidade e mandado de segurança coletivo, 
deu-lhe a denominação de “Associação Nacional de Defensores Públicos - 
ANADEP”, com a qual é conhecida atualmente (DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2020).

Em síntese, a atual Defensoria Pública “Fluminense” é deno-
minada como Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/
RJ), instituída pela Emenda nº 37/1987 à Constituição Estadual, tendo 
sua organização definida na Lei Estadual nº 1.490/1989 e pelo Decreto 
nº 13.351/1989. Dada a demonstração dos períodos históricos mais 
relevantes para a presente pesquisa, não é demais mencionar que, o 
Código de Processo Civil (2015), reforçou a atuação da Defensoria 
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Pública dentro da ordem jurídica brasileira, uma vez que conferiu à 
esta Instituição modificações e atribuições consideráveis no atual código.

3.3. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À PESQUISA DO PRESENTE ARTIGO

Para elaboração da pesquisa pautada no recorte local, foi reali-
zada a entrega de um Ofício (nº 04/2020) no Núcleo de Primeiro Aten-
dimento da Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro – RJ (DPE/
RJ) no Município de Volta Redonda – RJ. Neste documento, foi requerida 
uma autorização para realizar a visita de campo e dados precisos retra-
tando a atuação dos defensores na cidade Volta Redonda – RJ. Todavia, 
alguns dados específicos ainda estão em processamento, portanto muitas 
análises contidas neste trabalho foram elaboradas mediante informações 
contidas no site institucional, nas anotações realizadas na visita de campo, 
mídias sociais e demais meios que utilizam a publicidade para retratar a 
atuação da Instituição. Conforme já mencionado, o intento desse artigo 
não é colocar fim ao tema e, sim, compilar o máximo de informações 
necessárias, que possam no futuro originar um material didático a ser 
devolvido para à comunidade da região Sul Fluminense. Logo, trata-se de 
uma pesquisa contínua que vem sendo realizada no Instituto de Ciências 
Humanas e Sociais – ICHS – Universidade Federal Fluminense, cujos 
dados e apontamentos coletados serão apresentados até uma data espe-
cífica, sofrendo alterações ininterruptas.

3.3.1. Aspectos gerais acerca da Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro – RJ (DPE/RJ) e o uso da internet para propagar informações

Sob a perspectiva mais ampla, a DPE/RJ pode ser considerada 
a Instituição democrática mais próxima da sociedade e aberta/sensível 
às suas transformações, principalmente dos seus setores mais vulnerá-
veis, que estão inseridos em contextos sociais, econômicos e jurídicos 
de contradições e demagogias (BURGER; KETTERMANN; LIMA, 
2017 p. 20).
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Com isso, para alcançar e atender todo o Estado do Rio de Ja-
neiro – RJ, a DPE/RJ é dividida em 12 regiões, sendo a cidade estudada, 
Volta Redonda – RJ, inserida na região nº 04, a qual compreende ainda 
as cidades de: Barra Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real/Qua-
tis, Resende e Rio Claro, cujo coordenador é o Defensor Felipe Bruno 
Cambraia. Além disso, existem ao todo 15 núcleos especializados em 
diversas áreas de atuação (dentre núcleos e coordenações). Importante 
destacar que, cada região e núcleo contam com pelo menos um coorde-
nador, todavia a nível de Defensor Público- Geral do Estado há somente 
um, sendo o atual o Defensor Rodrigo Baptista Pacheco.

Outro aspecto relevante e que deve ser apontado é a competência 
distinta das Defensorias Estaduais e Federais. Embora pareça uma ques-
tão entendível, muitas pessoas – assistidas ou não, apresentam dificulda-
de para diferenciar as matérias compreendidas por estes órgãos. Sendo 
assim, a esfera Estadual destina-se aos casos que envolvem situações no 
âmbito Cível, Criminal, Família e Fazenda Pública, além da atuação dos 
núcleos especializados. Já a esfera Federal, destina-se aos casos que envol-
vem a Justiça Federal, Militar, Eleitoral, Criminal e, em tese, Trabalhista.

Outrossim, considerando que outras dúvidas podem surgir, 
ressalta-se a importância do site institucional da DPE/RJ, que traz 
informações atualizadas, precisas e de fácil compreensão, estruturado 
de modo a facilitar o uso e atender aquele que tem interesse em sanar 
determinada questão ou ter acesso a algum dado específico. É claro que 
há controvérsias sobre a efetividade do uso da internet como meio pro-
pagador de conteúdo e informações, vez que se questiona se, de fato, 
estes são capazes de alcançar o público atendido pela DPE/RJ. Isso, pois, 
mesmo que o acesso à internet esteja presente em grande escala na rea-
lidade atual – segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE (2019) 79,9% dos brasileiros vivem em lares com internet, fixa ou 
móvel – deve-se considerar que os assistidos pela Defensoria são pessoas 
hipossuficientes e, por isso, talvez não sejam todos que conseguem ter 
acesso às informações publicadas na internet (seja no site da Instituição, 
nas redes sociais, etc.) ou ainda, que sabem interagir com a tecnologia.

Em contrapartida, muitos consideram que o uso da internet 
para propagação de comunicados, informações e conhecimento para o 
público em geral é um ponto positivo, já que o conteúdo disponibilizado 
pelo Facebook e Instagram da DPE/RJ, são atuais, relevantes, e de fácil 
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entendimento. As publicações das páginas priorizam a combinação do 
texto com a imagem; assim, a junção desses elementos torna-se agradá-
veis ao leitor, independente do grau de escolaridade.

Outro ponto considerável é a adoção de métodos para inclusão 
social, posto que todo conteúdo disponibilizado pela Instituição adota a 
#PraCegoVer. Essa hashtag é a frente do projeto da Coordenadora da 
Educação Especial do Estado da Bahia, Patrícia Silva de Jesus, conhecida 
como Patrícia Braille, a qual ressalta a importância do uso da inteligência 
artificial em prol da inclusão. Com isso, toda imagem que possui auto-
descrição deve vir acompanhada da #PraCegoVer contendo o resumo da 
publicação e da imagem, sendo acessível àqueles que possuem alguma 
deficiência, dislexia, déficit de atenção ou para aqueles que tenham 
dificuldade para entender a imagem publicada.

A DPE/RJ também disponibiliza no Spotify (serviço de strea-
ming de música, podcast e vídeo), o podcast “Acesso à Justiça”. Atualmen-
te a playlist conta com 10 episódios que retratam discussões acerca de 
grandes casos da Instituição. Ainda que haja críticas, pode-se dizer que o 
trabalho da DPE/RJ nas redes sociais vem agradando o público em geral. 
De acordo com os dados obtidos, a página do Instagram conta com 11 
mil curtidas, já a do Facebook com 105.336 curtidas e avaliação 4,2 de 5, 
até o presente momento. Em suma, é possível observar a preocupação da 
Instituição em manter as redes sociais ativas, com publicações atualiza-
das, frequentes, além de ser um canal de comunicação mais rápido com o 
público, que pode entrar em contato com a DPE/RJ através do chat e por 
mensagens. Esse é um assunto que vem dividindo muitas opiniões, já que 
esses meios podem não ser eficazes para determinados grupos, figurando 
casos singulares que se reportam a carência de informações.

3.3.2. Atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – RJ 
(DPE/RJ) no município de Volta Redonda – RJ

Dado o recorte da pesquisa a nível local, de acordo com o último 
censo (2010) realizado pelo IBGE, o número populacional da cidade de 
Volta Redonda – RJ, era de 257.803 habitantes, sendo a população esti-
mada no ano de 2019 de 257.803 habitantes. Nessa cidade, destaca-se que, 
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o atendimento dos assistidos pela DPE/RJ ocorre tanto na unidade dentro 
do Fórum da comarca de Volta Redonda – RJ, como no núcleo de primeiro 
atendimento, ambos localizados no bairro Aterrado, em Volta Redonda – 
RJ, sendo este último objeto do presente trabalho, principalmente.

É claro que do censo geral retratado, não são todos da cidade 
que possuem o perfil de assistido pela DPE/RJ. Isso porque, para que 
um indivíduo tenha auxílio integral e gratuito desta Instituição, deve ser 
observados os critérios objetivos de hipossuficiência dispostos na lei. 
Entretanto, a CRFB (1988) através do art. 5º, inciso LXXIV, não definiu 
quem possui “insuficiência de recursos”. Faz-se necessário, portanto, 
buscar auxílio em outros dispositivos para definir qual a pessoa (física 
ou jurídica) que se enquadra nesse contexto. Mas, nem mesmo o art. 98 
do Código de Processo Civil (2015) é capaz de defini-la, dentre a fina-
lidade esperada.

Com isso, analisando o art. 4º da Deliberação CS/DPGE nº 
124/2017, é possível identificar o perfil do assistido, seja ela pessoa física 
ou jurídica, da Defensoria Pública, perceba:

Art. 4° - Presume-se absolutamente a hipossuficiência econômica 
da pessoa natural quando, cumulativamente:
I - a renda mensal líquida individual for de até 3 (três) salários 
mínimos ou a renda mensal  líquida  familiar   for  de  até  5   
(cinco)  salários  mínimos;   
II - não seja proprietária, possuidora ou titular de direito sobre 
bens móveis, de valor superior a 40 (quarenta) salários mínimos, 
ressalvados os instrumentos de trabalho;
III - não seja proprietária, possuidora ou titular de direito sobre 
aplicações financeiras ou investimentos de valor superior a 15 
(quinze) salários mínimos;
IV- não seja proprietária, possuidora ou titular de direito sobre 
mais de 1(um) bem imóvel, resguardado sempre o bem de família; 
V - não possua participação societária em pessoa jurídica de 
porte incompatível com a alegada hipossuficiência.
§ 1° - Para os efeitos desta Deliberação, considera-se:
a) família: a unidade formada pelo  grupo  de  pessoas  unido  por  
laços  de consanguinidade, afinidade ou de socio afetividade, e 
que se caracteriza pela coabitação e pelo dever jurídico de mútua 
contribuição para as despesas comuns;
b) renda líquida: os ganhos mensais brutos, subtraídos os descon-
tos legais e obrigatórios, neles incluídos todo tipo de rendimento, 
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como os provenientes  de  trabalho  informal,  alugueis  e  pro  
labor   e   recebidos pelo interessado;
c) salário-mínimo: aquele previsto no artigo 7°, inciso IV, da 
Constituição   da República.
§  2° - Inatendidas  as  condições  estabelecidas  no  caput  deste  
artigo,       a hipossuficiência econômica deverá ser demonstrada 
quando o destinatário do serviço de assistência jurídica integral  
e  gratuita  for  pessoa  natural  com renda mensal líquida de até 
10 (dez) salários mínimos.
§3° - A renda mensal líquida de que trata o inciso I será con-
siderada familiar ou individual, conforme haja ou não o dever 
jurídico de mútua contribuição para as despesas comuns e coin-
cidência de interesses, observadas as diretrizes deste artigo.

Art. 5° - Em se tratando de pessoa jurídica:
I - com fins lucrativos, deverão ser demonstrados, cumulati-
vamente:
a) o enquadramento como sociedade microempresária optante 
do Simples Nacional, na forma do artigo 3°, inciso I, e demais 
disposições da Lei Complementar n° 123/2006;
b) que a pessoa jurídica não remunera sócio, administrador, 
empregado ou prestador de serviço em quantia  superior a 3 
(três) salários mínimos, se individual, ou 5 (cinco) salários mí-
nimos, se familiar;
c) o patrimônio social composto de apenas 1 (um) bem imóvel 
e, quando composto de bens móveis, que o valor não excede a 40 
(quarenta) salários mínimos, e, havendo aplicações financeiras 
ou investimentos, que estes não excedem o valor de 15 (quinze) 
salários mínimos.
II - sem fins lucrativos, deverá ser demonstrado que o objeto 
destina-se à defesa ou promoção de interesses dos hipossuficien-
tes econômicos ou pessoas em situação de vulnerabilidade, ou 
tem relevante interesse social, bem como o risco de prejuízo para 
consecução do objeto social.
§1º - Em todos os casos deverá ser verificada, ainda, a condição 
de hipossuficiência dos sócios, administradores, associados, 
mantenedores ou de qualquer forma financiadores da pessoa 
jurídica.
§2º - É possível excepcionar a regra contida no inciso I, alíneas 
(a) e (c), caso a pessoa jurídica demonstre possuir um passivo 
superior ao ativo, ou que esteja em situação de superendivida-
mento ou pré-falimentar.
§3º - Ficando demonstrado o encerramento das atividades da 
pessoa jurídica, ainda que informalmente, deverão ser analisadas 
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as condições pessoais do sócio ou associado interessado no servi-
ço da Defensoria Pública, observados os parâmetros estabelecidos 
nesta Deliberação para as pessoas naturais.

A partir dessa deliberação específica, o indivíduo assistido pela 
DPE/RJ, goza de presunção constitucional e legal de hipossuficiência, o 
que difere da mera concessão do benefício da justiça gratuita.

Considerando as informações coletadas no Núcleo de Primeiro 
Atendimento, a análise econômica do assistido em potencial acontece 
logo no primeiro contato. Partindo de um viés prático, a parte interessada 
nos auxílios da DPE/RJ deve apresentar documentos considerados “mí-
nimos” para agendamento da propositura da ação, quais sejam: RG; CPF; 
CTPS, caso esteja em situação de desemprego; comprovante de residência 
e comprovante de renda. A partir dessa documentação imprescindível, o 
profissional responsável pela triagem faz análises para fins de comprova-
ção do critério econômico e demais dúvidas que possam surgir.

Nesse sentido, podem ocorrer algumas situações: (i) caso a 
parte interessada não possua algum desses documentos mínimos, o 
atendimento é encerrado, devendo retornar em outro momento, munida 
dos documentos completos; (ii) caso a parte interessada não se enqua-
dre no perfil de assistido pela Defensoria, o atendimento é encerrado; 
(iii) caso a parte interessada possua todos os documentos mínimos su-
pracitados e se encaixe nos critérios para ser assistida pela Defensoria, 
o profissional responsável pela triagem realiza o agendamento para 
elaboração da petição inicial, esclarece os fatos do caso concreto e, em 
caso de necessidade, indica outros documentos essências à demanda 
que devem ser apresentados pela parte para corroborar na feitura da 
ação. Sendo assim, aquele que enquadra no perfil e será assistido pela 
Defensoria, deve comparecer no núcleo na data agendada para iniciar 
o processo judicial.

O site institucional disponibiliza uma parte específica para listar 
quais os documentos necessários para o atendimento, diferenciando-os 
aqueles que são comuns como, por exemplo, documentos pessoais, 
daqueles que são específicos para cada tipo de demanda, dentre as maté-
rias Cíveis, Família, Consumeristas, Fazenda Pública, para gratuidade de 
documentos e medidas de urgência e, inclusive, disponibiliza modelos de 
declarações para serem imprimidas e utilizadas, se necessário for.
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Acerca da dinâmica do núcleo, o horário de atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 12h para agendamentos que visam a 
propositura de ações. No período da tarde, podem ocorrer plantões para 
atendimentos urgentes e, para aqueles que já tiveram a ação distribuída 
mediante agendamento, ocorre a entrega do cartão constando o número 
do processo judicial para acompanhamento na unidade da DPE/RJ 
localizada dentro do Fórum da Comarca. Ressalta-se que, as terças, 
quartas e quintas-feiras, destina-se 1h para atividades administrativas 
como, por exemplo, elaboração de ofícios, comunicados, etc., logo nes-
ses dias o agendamento inicia a partir das 9h. Tratando-se do atendimento 
no Fórum, o horário é de segunda a sexta-feira, das 11h às 18h.

Mediante um viés teórico, a ideia do agendamento para elabo-
ração da petição inicial e propositura da ação parece eficaz. Todavia, na 
prática, a DPE/RJ apresenta uma rotina intensa e, embora não publici-
zado, os agendamentos são marcados para datas distantes, resultando 
assim, a demora para iniciar o processo. Tanto a realidade da Defensoria 
Pública como a do assistido, são permeadas por dificuldades. Isso pois, 
em meio a alguns atendimentos, percebe-se situações típicas, como: 
necessidade do assistido cancelar compromissos, pois há períodos 
de superlotação e filas (seja no Núcleo ou na unidade do Fórum) nos 
atendimentos que podem comprometer outras tarefas; preocupação da 
parte assistida quanto ao horário de trabalho ou demais compromissos 
inadiáveis, pois conforme já mencionado os horários de atendimento 
são equivalentes aos “comerciais”; demora do assistido em comparecer 
na Defensoria por residir em bairro distante e não possuir condições 
financeiras para utilizar o transporte coletivo, podendo comprometer o 
andamento processual; demora no fornecimento de documentos soli-
citados pela Defensoria a outros órgãos ou instituições. Ainda há casos 
em que, a DPE/RJ sequer consegue contato com a parte assistida, pelos 
mais diversos motivos: ela não atende as ligações; em caso de troca de 
número, não o atualiza junto ao órgão; por não possuir telefone fixo ou 
celular; por não possuir telefone fixo ou celular e incluir contatos de 
terceiros (vizinho, filho, irmão, etc.) que não repassam os recados da 
Instituição.

Além disso, após um contato mais “informal”, foi possível perce-
ber que a estrutura da unidade do Fórum é precária, com poucos recursos 
materiais, mobílias antigas, falta de espaços confortáveis para as pessoas 
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que estão aguardando atendimento, em períodos se superlotação, o calor 
é exaustivo, não há circulação de ar e não é uma sede da Defensoria, vez 
que trata-se de um espaço cedido pelo Poder Judiciário. Por outro lado, o 
Núcleo difere dessa realidade, já que foi inaugurado recentemente (2018), 
contando com uma sede própria e grande, com mobílias e eletrodomés-
ticos novas, salas bem divididas permitindo a instalação do Núcleo de 
Tutela Coletiva, dispondo assim, de certo conforto para as pessoas que 
aguardam atendimento. Ambos ficam localizados no bairro Aterrado, 
sendo mais acessível para os Defensores, quem podem se deslocar entre o 
Fórum e o Núcleo de forma mais rápida.

Ainda acerca dos obstáculos enfrentados, a descrença no serviço 
público também ganha espaço, pois em situações em que há falta de 
pessoal, de estrutura, de materiais etc., muitos assistidos demonstram 
indignação em conversas depreciativas em relação a qualidade jurídica 
dos serviços prestados pela Defensoria. Diante disso, pode- se afirmar 
que, cada vez mais pessoas recorrem à Defensoria Pública para solução 
de seus problemas nos mais variados campos de atuação, o que exige a 
expansão dos quadros não só de defensores, mas também de funcioná-
rios, além da melhoria da estrutura física para atendimentos e os demais 
aparatos necessários para abrigar a crescente demanda (VITALIANO, 
2018, p. 164).

Tratando-se da gestão de pessoas, de acordo com o portal da 
transparência (2020), a DPE/RJ conta com 767 Defensores Públicos 
Estaduais, 538 colaboradores extraquadro, 675 servidores estatutários, 
172 servidores estatutários cedidos, 249 residentes jurídicos e, 2.016 
estagiários efetivos, atuando em todo estado do Rio de Janeiro. Embo-
ra pareça um número expressivo, segundo o Mapa da Defensoria Pú-
blica no Brasil, pesquisa desenvolvida pela Associação Nacional dos 
Defensores Públicos (ANADEP) junto ao Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (IPEA) no ano de 2013, é possível verificar o déficit de 
defensores públicos em todo país. A pesquisa apontou que apenas 28% 
das comarcas eram atendidas pela Defensoria. Já em 2015, os dados 
mostraram que havia 5.512 defensores públicos em todo país, assim 
40% das comarcas contavam com pelo menos um defensor. Diante 
do público-alvo da Instituição, verificou- se que, proporcionalmente, 
havia um defensor público para cada 8.987 habitantes do Rio de Janeiro – 
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RJ. Comparando com outros Estados, o quantitativo apresentado pelo 
Rio de Janeiro – RJ não parece ser tão insatisfatório, pois em Goiás – 
GO, havia um defensor público para cada 158.954 habitantes; na Bahia 
– BA, um para cada 23.519 habitantes; no Rio Grande do Norte – RN, 
um para cada 37.504 habitantes e, por fim, em São Paulo – SP, um para 
cada 24.940 habitantes.

Ainda nessas circunstâncias, IV Diagnostico da Defensoria Pú-
blica no Brasil (2015), evidenciou que 97% das unidades possui estagiá-
rios para apoio, 61,4% possui servidores próprio de apoio, 43,2% possui 
servidores próprios para desempenho de atividades administrativas e 
37,5% não exclusivos para essa função. Outro dado importante retratado 
é que, o Estado do Rio de Janeiro – RJ está em 6º lugar quando se trata de 
abrangência da Defensoria Pública em suas Comarcas, sendo que apenas 
6 Comarcas do Estado não são atendidas e 75 são atendidas.

Verifica-se, portanto, que há um déficit considerável na gestão 
de pessoas, principalmente no quadro de apoio. Logo, o quantitativo 
de defensores públicos é ínfimo frente à quantidade de demandas, oca-
sionando a sobrecarga de trabalho e o possível comprometimento nos 
serviços prestados. Assim, muitas vezes os Defensores Públicos sacrificam 
seus finais de semana e feriados, isso sem falar que habitualmente o 
horário de saída é extrapolado em muito, posto a grande demanda de 
atendimentos e o pequeno número de defensores. O expediente normal 
é absolutamente insuficiente para a conclusão dos trabalhos (SILVA, 
2013, p. 31).

E mesmo diante de tantas limitações apresentadas, a DPE/RJ 
prioriza a continuidade de programas diferenciados para atingir grupos 
vulneráveis e grupos que desejam obter conhecimento para auxiliar e 
propagar informações. De acordo com o site institucional, de modo 
geral, estão em vigor os seguintes projetos: (i) Defensoria em Ação; (ii) 
Grandes Eventos; (iii) Caravana de Direitos; (iv) Educação em Direitos; 
(v) Justiça Itinerante e (vi) Programa de DNA.

Por fim, embora não esteja registrado no site institucional, a DPE/
RJ atua em casos trazidos pela Defensoria Pública da União (DPU – VR), 
através do projeto “A Defensoria vai aonde o povo pobre está” (2016).
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3.4. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 
RJ FRENTE À RESOLUÇÃO DPGERJ Nº 1.042/2020

Recentemente, o mundo foi surpreendido com a situação devas-
tadora causada pela COVID-19. Com início na China, o vírus atingiu 
rapidamente outros países, inclusive, o Brasil em meados do mês de 
fevereiro. Por se tratar de uma circunstância atual, não será exposto dados 
específicos, análise de disposições e leis (lato sensu), conceitos etc.

Nesse contexto, após a divulgação dos dados alarmantes de 
infectados e mortos pelo vírus pelos jornais, coletivas, redes sociais, 
entre outros, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que se 
trata de uma pandemia, isto é, a COVID-19 tem potencial para atingir 
a população mundial de forma simultânea, não se limitando apenas 
a um país ou continente, sendo o número de infectados e mortos por 
este, consideravelmente alto. Dada a realidade de outros países atingidos, 
o Brasil precisou adotar meios de prevenção urgentes e que implicam 
diretamente em órgãos públicos, como a DPE/RJ.

Considerando que uma das formas de transmissão do vírus é a 
partir do contato, fez-se necessário adotar diversas medidas de prevenção 
para os brasileiros, dentre estas destaca-se a diminuição de aglomerações 
de pessoas. Sendo assim, o atual governador do Estado do Rio de Janei-
ro – RJ, Wilson Witzel, discutiu a situação de emergência para o Estado 
e assinou o Decreto nº 46.973/2020. Logo após, o prefeito da cidade de 
Volta Redonda – RJ, Samuca Silva, assinou o Decreto nº 16.057/2020. Insta 
salientar que, ambos dispõem sobre medidas temporárias de prevenção 
ao contágio e de enfrentamento da propagação decorrente da COVID-19 
e trazem outras providências.

Com a repercussão nacional, o presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), desembargador Claudio 
de Mello Tavares, e o corregedor-geral da Justiça, desembargador 
Bernardo Garcez, assinaram o Ato Normativo Conjunto 05/2020, 
disciplinando o Regime Diferenciado de Atendimento de Urgência 
(RDAU), devido ao agravamento da pandemia COVID-19 e às medidas 
de prevenção tomadas pelo Governo do Estado contra o vírus. Por 
fim, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apresentou a Resolução 
nº 313/2020, estabelecendo no âmbito do Poder Judiciário, regime de 
Plantão Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços 
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judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pela COVID-19 
garantir o acesso à justiça neste período emergencial.

Não obstante, com a atual situação do Brasil, a todo o momento 
discute-se questões relacionadas ao vírus no Estado e claro que, a atua-
ção da DPE/RJ seria questionada – pela natureza da Instituição, tendo 
em vista a quantidade elevada de atendimentos diários e a consequente 
superlotação das unidades, bem como as demais atribuições do órgão 
que podem figurar o risco à saúde neste momento temeroso.

A posição adotada pelo Defensor Público-Geral do Estado 
Rodrigo Baptista Pacheco foi publicizada no dia 12 de março de 2020, 
a partir da Resolução DPGERJ nº 1042/2020, criando por 30 dias 
(com possibilidade de prorrogação), um regramento especial para o 
trabalho da DPE/RJ. Dentre as restrições, encontram-se, suspensão 
do atendimento presencial nas unidades, nas unidades prisionais, 
unidades de saúde penitenciária, unidades de cumprimento de me-
didas socioeducativas e de acolhimento, adoção de regime especial de 
trabalho, cancelamentos de eventos, adoção de teletrabalho e regime 
especial de trabalho, entre outras disposições, ressalvando, a priori, os 
casos urgentes e com risco de perecimento do direito.

Conquanto, demonstrou-se ao longo da presente pesquisa a 
importância da atuação deste órgão para sociedade e nesse cenário 
não poderia ser diferente. Isto posto, a DPE/RJ não poupou esforços 
a fim de buscar métodos alternativos para chegar ao seu público-alvo 
e até o presente momento, parece que adoção diferenciada e proposta 
tem trazido resultados positivos. De acordo com o site institucional, 
foram criados 109 polos de atendimento remoto (em dias úteis, 11h às 
18h) para todos os Municípios do Estado do RJ, sendo que a sede da 
Defensoria Pública no centro do Rio de Janeiro – RJ, permanece em 
funcionamento, seguindo medidas rígidas de prevenção à COVID-19.

Portanto, o trabalho árduo mantém-se, mas a rotina foi alterada 
no sentido de realizar atendimentos à distância. Na prática, há responsá-
veis para realizar o contato e atender as demandas dos assistidos através 
do telefone, WhatsApp, e-mail e todas as informações são repassadas para 
o Defensor escalado, que adotará as medidas cabíveis para os casos dos 
assistidos, como peticionar, por exemplo. Caso seja uma situação consi-
derada urgente e com risco de perecimento do direito, o Defensor analisa 
o pedido e, sendo pertinente, solicita as informações e documentos para 
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o ajuizamento da ação através dos meios supramencionados. Quando 
o atendimento presencial for imprescindível, o Defensor e os demais 
colaboradores, seguirão as medidas sanitárias conhecidas e, inclusive, 
repassarão orientações ao cidadão para prevenção ao contágio pela 
COVID-19. Outros meios de contato com a Instituição são a partir da 
Central de Relacionamento com o Cidadão (CRC), através do número 
129, das 9h às 18h nos dias úteis e das 11h às 18h nos finais de semana; 
pelo atendimento on-line no site da DPE/RJ e pela Ouvidora-geral pelo 
telefone 0800 282 2279 em dias úteis das 10h às 16h.

Conclui-se, então, que a DPE/RJ está prestando assistência aos 
assistidos mesmo diante da pandemia, a qual configura apenas mais 
uma limitação ao órgão que, independente dificuldade, readéqua o la-
bor para garantir que a parte assistida não seja totalmente prejudicada, 
cumprindo assim, o seu papel constitucional.
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Se antes os direitos e as garantias fundamental não eram ob-
servadas pelo poder estatal, com a promulgação da CRFB/1988 há uma 
mudança considerável nesse cenário. Diante dos apontamentos trazidos, 
o presente trabalho buscou destacar a assistência jurídica gratuita (AJG) 
junto ao seu viés intrínseco, ou seja, o alcance de direitos, garantia de 
cidadania e dignidade plena em favor dos hipossuficientes.

Demonstrou-se ainda que, a Defensoria Pública tem se fortale-
cido no decorrer dos anos e para obter a independência atual, diversas 
alterações legais precisaram ocorrer. Cada conquista desta Instituição 
consagra a sua luta em tornar possível a democratização dos direitos e 
acesso igualitário, como já descrito no trabalho. Ressalta-se ainda que, a 
Defensoria é a principal aliada dos mais necessitados e não mede esforços 
para prestar um serviço de qualidade e cumprir o seu papel constitucional 
com êxito. Todavia, trata- se de um órgão que precisa lidar diariamente 
com muitos desafios como, por exemplo, carência de pessoal para com-
por os quadros de apoio, falta de estrutura, de materiais essenciais, entre 
outros e em meio a isso, garantir que o assistido, que experimenta limi-
tações, tenha acesso pleno à justiça, consiga reivindicar os seus direitos 
e, seja notado, afastando qualquer ideia de inferioridade atribuída a este.

Em meio a este trabalho árduo, o presente trabalho explorou 
as formas que a DPE/RJ adota para conseguir vencer as questões mais 
simples e continuar rompendo as barreiras do hipossuficiente, nem que 
para isso, os Defensores trabalhem exaustivamente, lutando junto às 
classes vulneráveis e transmitindo resultados positivos de garantia dos 
direitos fundamentais para sociedade como um todo.

Concluiu-se com a presente pesquisa, portanto, que a DPE/RJ 
possui um importante papel sociojurídico, para além da efetivação do 
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acesso à justiça, promovendo a cidadania para o hipossuficiente que, 
por vezes, desconhece dos seus direitos e é posto pela sociedade em um 
nível marginalizado, pelo simples fato de ter uma renda baixa. E, assim 
como já foi mencionado no presente artigo, a atuação dos Defensores 
deve ser contínua, partindo de uma força-tarefa para adoção de medidas 
que garantam a defensa de direitos e evidenciando a todo o momento que 
a razão de ser da Instituição é avistar o desfavorecido.
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 RESUMO

O Direito nasce a partir da idealidade de Justiça e uma busca de convi-
vência pacífica entre os povos. O Estado configura-se como uma criação 
humana que visa também garantir essa convivência, é por isso que 
Estado e Direito coexistem de forma intimamente interligados. A de-
mocracia, por seu turno, caracteriza-se como um regime político ba-
seado na dialética entre o povo e seus representantes legais. Contudo, 
a experiência jurídico-política brasileira evidencia que nem sempre 
a correlação entre Direito, Estado e Democracia possibilita o devido 
exercício da dialeticidade. Face a crise do sistema de representação 
política, desassociado de seus propósitos, a proposta de abstrativização 
do controle de constitucionalidade objetiva viabilizar, de modo inicial 
e gradativo, o acesso à discussão normativa para a sociedade comum, 
pois reveste-se da compreensão de que a interpretação e idealização 
dos sentidos conferidos à norma carecem da participação ativa e demo-
crática em sua análise.

Palavras-Chave: Constitucionalismo Difuso; Vontade popular; Herme-
nêutica.
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1. INTRODUÇÃO

A influência do neoconstitucionalismo sobre o pensamento 
jurídico brasileiro fez nascer, a rigor, a ideia de supremacia do texto 
constitucional, isto é, o sentimento de que a Constituição caracteriza-se 
mais do que tão somente como uma mera carta política de intenções, 
constituindo-se, em verdade, como fundamento de toda uma ordem ju-
rídico-política na medida em que perfaz-se como o sustentáculo de um 
ordenamento jurídico. Partindo de tal concepção, a legitimidade das 
normas infraconstitucionais passou a ter, como parâmetro, não mais os 
termos estabelecidos por si, mas, sob pena de incompatibilidade com o 
ordenamento jurídico pátrio, a sua fundamentação passou a depender 
veementemente dos termos estipulados na Constituição.

Sob a égide desse “novo” pensamento jurídico-filosófico, 
surge a Lei 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil), lei cujo artigo 
primeiro estabelece a regra de que o processo civil será ordenado, disci-
plinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais 
constitucionais.

Assim sendo, o parâmetro positivo que mede a juridicidade de 
uma norma, o que lhe dá sentido jurídico, passa a ser sua compatibilidade 
com os valores e princípios constitucionais, nesse sentido, o controle 
de constitucionalidade, em uma última análise, visa verificar se deter-
minada norma guarda sentido jurídico consonante ao disposto na Lei 
Fundamental, ou em outras palavras, possui juridicidade.

Diante de tal cenário, pretende-se, por meio do presente trabalho, 
aprofundar o estudo do controle de constitucionalidade, analisando-se a 
viabilidade da proposição de abstrativização dos seus efeitos, de modo a 
conferir-lhes eficácia erga omnes.
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Na medida, contudo, em que o estudo do controle de constitu-
cionalidade e seus efeitos apresenta diversas especificidades, requerendo, 
para uma análise pormenorizada, meios mais abrangentes que o presente, 
salienta-se que este trabalho não possui a menor pretensão de esgotar o 
tema, nem tampouco a de oferecer respostas categóricas sobre o assunto. 
O seu escopo, em verdade, é o de promover um debate acerca da real 
finalidade do controle de constitucionalidade perante os fundamentos 
constitucionais que conferem juridicidade à norma jurídica.
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2. METODOLOGIA

Para obter os resultados e respostas acerca da problematização 
apresentada nesse trabalho, a pesquisa quanto a sua natureza será de 
caráter qualitativo descritivo, tendo em vista que procuraremos investigar 
o entendimento acerca da Democracia e a legitimação social na interpre-
tação da Constituição. A finalidade será traçar a ideia de que é possível 
por meio da jurisdição constitucional, sobretudo por meio do controle 
de constitucionalidade difuso, a participação social na elaboração do 
pensamento disposto em nosso ordenamento jurídico pátrio.

Quanto a abordagem será utilizado o método fenomenológico e 
quantos aos meios, a pesquisa será feita por meio de revisão bibliográfica, 
utilizando-se fontes primárias e secundárias. Revisitaremos as obras de 
autores nacionais, como por exemplo, Juliana Cesário Alvim Melo e Luís 
Roberto Barroso e autores estrangeiros como David Pozen, entre outros 
pensadores que elaboraram trabalhos pertinentes ao assunto.
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3. O DIREITO COMO INSTRUMENTO DA JUSTIÇA

Dentre os diversos temas que cercam a teoria do Direito, a concep-
ção acerca do ser jurídico é uma das questões que mais se fazem presentes 
sob análise. Na tentativa de elucidar essas indagações, algumas concepções 
acerca do Direito e de sua finalidade surgem regularmente.

Sem embargo dos pormenores que cercam a discussão a respeito 
da essência do Direito, em seu estudo, inafastável o é a asserção de sua 
umbilical aproximação da vida social; do mundo da vida (lebenswelt), 
fato este que subsidia a compreensão de que diversos pesquisadores, 
influenciados por tal constatação, ainda concebem o Direito como um 
fenômeno social, objeto cultural ou mesmo um fato social.

Nesta toada, Miranda Rosa (2004, p. 43), adotando uma visão 
sociológica a respeito do Direito, o compreende como fato social, defen-
dendo-o como “uma manifestação de uma das realidades observáveis 
na sociedade” na medida em que o ser jurídico é um resultado da realidade 
social, na qual nasce condicionado pelo seu meio, a coletividade, e 
torna-se condicionante dessa mesma realidade.

Em direção análoga à concepção acima apresentam-se as abor-
dagens culturais acerca do ser jurídico, notadamente difundidas em nosso 
legado jurídico-filosófico por autores como Miguel Reale e Vicente Ráo.

Ráo, a seu modo, defende que a origem do ser jurídico encontra-se 
na própria natureza do homem e busca “proteger a personalidade deste ser 
[o homem] e disciplinar-lhe sua atividade, dentro de todo social de que faz 
parte” (RÁO, 1991, p. 29). Deste modo, o Direito se constituiria como fun-
damento da ordem social que lhe corresponde, possuindo, como finalidade, 
a promoção, o aperfeiçoamento e o progresso da humanidade.

Seguindo essa concepção, uma vez que a origem do Direito 
funda-se na própria natureza humana, entender-se-á que a percepção 
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deste ser precede a ideia de Estado, dado que o sentido do jurídico provém 
do sentimento de Direito que advém de sua essência – a ideia de justiça 
-, cujo valor é inerente à pessoa humana que, por conseguinte, precede a 
ideia de Direito, a qual emerge a partir da manifestação do Ser jurídico no 
mundo social - o ordenamento jurídico -, que está ligada a noção de Estado.

Tais proposições são bem esclarecidas por Aquiles Côrtes em 
suas lições de fenomenologia jurídica. Com efeito, propõe o teórico que:

O sentimento do Direito é a fonte originária de toda organização 
jurídica. Sendo a destinação do Direito a realização da justiça, 
existe entre todos os povos uma pré-compreensão do justo e do 
injusto. Desta forma, a essência do Direito não está na lei, mas na 
ideia de justiça. Esta ideia é um valor inerente à pessoa huma-
na que cristaliza na tessitura de regras de conduta impostas aos 
povos em direção à realização desse valor. A essência do Direito 
pertence ao conteúdo referencial da vivência da justiça. Enquanto 
valor, a justiça é um ideal que exerce uma pregnância sobre todos 
os povos. (grifos no original) (GUIMARÃES, 2013, p. 42)

Em tal medida, o ser jurídico ascenderia ao mundo da vida social 
como algo encaminhado àquilo que seria imanentemente justo; um 
caminho em direção à retidão.

Em apoio a tal asserção, através de suas preciosas lições de filo-
sofia do Direito, o mestre da teoria tridimensional brasileira (REALE, 
2002, p. 503) sobreleva a problemática da justiça ao acrescentar que esta 
seria “um alvo a ser atingido”. Com efeito, sugestões como a presente, 
concebendo o Direito como direcionado à retidão, advêm da própria 
etimologia da palavra. Como ilustra Artur Diego,

a palavra Direito possui múltiplos significados com a mesma 
origem comum: direito é o que é certo. A palavra direito vem do 
latim “rectum”, que significa reto, sem desvio. Da palavra latina 
“rectum” surgiu outra palavra, também em latim: “regula”. Nós 
falamos uma língua latina e esta palavra latina (“regula”) gerou 
em português duas outras palavras: Régua (usamos para fazer ou 
medir uma linha reta) e Regra (usamos para viver em linha reta). 
E do latim “rectum” é que vem a palavra direito. Os romanos 
diziam que direito é aquilo que nos faz viver em linha reta. [...] 
Porque direito é algo que nos dá essa noção de reto, de algo que 
não se desvie. (VIEIRA, 2017, p. 5-6)
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Na esteira das proposições acima, concebemos o ser jurídico 
como instrumento de manifestação da justiça; um direcionar à retidão 
que busca assegurar não tão somente a (co)existência social, como tam-
bém a garantia do eterno resgate e aperfeiçoamento do homem (RÁO, 
1991, p. 30).

3.1. A JUSTIÇA COMO PARTE DA ATIVIDADE COMUNICACIONAL

Por outro lado, ao emergir na via Estatal por meio do ordena-
mento jurídico, o ser do Direito manifestar-se-á em sua praxis no plano 
da justiça prática, ou seja, na prática judicativa da justiça, a qual se dá 
nos tribunais. É nesse sentido que podemos afirmar que o Direito se 
manifesta não apenas no plano axiológico da Justiça inerente à pessoa 
humana, como também em seu viés prático-social.

Com efeito, a justiça exercida pelos tribunais revela-se no plano 
da linguagem. A sua construção, sobretudo, dar-se-á a partir do con-
fronto de argumentos que necessariamente remontarão à dialeticidade 
entre a questão fática instaurada, os valores em discussão e as normas 
que conferem o caráter jurídico da relação estabelecida. É sob essa pers-
pectiva que Ricœur sustentará a ideia da justiça como parte da atividade 
comunicacional (RICOEUR, 2019, p. 13):

quanto às circunstâncias da justiça, entendida como prática 
judiciária, lembramos que esta última é uma parte da atividade 
comunicacional: temos a ver com a justiça quando é pedido a 
uma instância superior que decida entre reivindicações (claims) 
de partes portadoras de interesses ou direitos opostos.

Enquanto parte da atividade comunicacional, a justiça exercida 
por meio da atividade judicativa encontra na figura do magistrado a 
forma de dizer a justiça por meio das decisões judiciais. Toda decisão 
judicial parte necessariamente da intuição do magistrado diante das 
facticidades da vida, de sua intelecção.

A expressão latina intuitio que deu origem a palavra intuição 
traz em seu significado original a ideia de “um olhar, uma considera-
ção”. Intuir é olhar para o objeto e percebê-lo, é apropriar-se de seu 
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significado, trazer para si. A intuição na prática judicativa da justiça 
se dá a partir da narrativa processual, que se desdobrará na teia do 
embate argumentativo.

O caminho da justiça exercido por meio da atividade judicativa 
assumiria, assim, um papel cooperativo, oportunidade onde as partes e 
o magistrado trabalhariam, em cooperação, em busca de uma resolução 
célere, justa e efetiva. Tal ideia, a saber, fora adotada de forma explícita 
pelo código de processo civil1.

Por meio do processo cooperativo, a prática da justiça judicativa 
dá-se por intermédio do diálogo entre as partes, o qual influenciará o 
magistrado em sua intuição, em sua atividade intencional ao proferir 
uma decisão judicial.

Por sua vez, ao proferir uma decisão, ciclicamente o magistrado 
influenciará a noção que se confere ao conteúdo do ser jurídico na socie-
dade, doravante influenciando a compreensão judicativa que se tem das 
normas.

De tal modo, o texto da norma que regula a vida social, uma vez 
posto em debate sob a via judicativa, assume seu caráter normativo, de 
sorte que a compreensão de seu conteúdo dependerá substancialmente da 
interpretação que se faz dele. Nessa senda, se os significados normativos 
advêm da interpretação dos tribunais que, como referenciado, exercem a 
justiça por meio da atividade judicativa, o significado da norma promo-
ver-se-á necessariamente sob os crivos comunicacional e social, ou seja, 
não só o texto normativo editado pelo poder legislativo será fruto da 
manifestação social, como o significado da norma extraída desse texto, 
também, será formulado a partir do embate argumentativo social.

Em síntese, através da compreensão de que tanto o texto nor-
mativo quanto o seu significado sujeitam-se, necessariamente, ao plano 
argumentativo social, reforça-se a ideia de que, o ser jurídico, de fato, 
também o é um objeto cultural.

1 Cfr., por exemplo, os arts. 6º, 7º, 9º e 10, todos do Código de Processo Civil.
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Até o presente momento, caminhamos sob duas ideias funda-
mentais para o presente trabalho: a de que, primariamente, o Direito 
constituir-se-ia como um instrumento à retidão; Em seguida, a compre-
ensão de que, enquanto prática social exercida por meio da atividade 
judicativa, a justiça revelar-se-ia por meio da atividade comunicacional, 
ocasião em que o seu significado, para além do texto positivado, manifes-
tar-se-ia, também, por meio da interpretação que dele é extraída.

A ideia de que o significado normativo do texto da norma 
advém de uma praxis social que pode se revelar por meio do embate 
processual pode levar a conclusões como a de que o significado da 
norma pode advir de uma decisão judicial que não possua nenhuma 
base axiológica normativa que as fundamentem. Proposições de tal 
natureza, contudo, não são de todo verossímeis.

Com efeito, toda decisão judicial, ao declarar o Direito e evo-
car o significado normativo de seu conteúdo, parte necessariamente 
da atividade intelectual exercida pelo magistrado, que se efetiva sob o 
crivo argumentativo processual. Tal intelecção, a rigor, tem como 
referencial os valores intuídos no texto normativo estruturantes da 
vida em sociedade, o qual, por sua vez, encontram pressupostos de 
juridicidade no dizer normativo constitucional.

Tal como anteriormente mencionado, a Constituição, no âmbito 
do Estado democrático de Direito, passou a ser identificada como o 
fundamento positivo de toda normatividade, por meio do qual todos os 
diplomas infraconstitucionais passam a ter sua juridicidade valorada a 
partir de seu conteúdo, sob pena de incompatibilidade com os ditames 
normativos do mundo jurídico.

Sob esse prisma, o sentido do ser jurídico é intuído a partir de 
seu maior referencial positivo, a Constituição. Por consequência, ao 
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declarar o Direito e afirmar o significado da norma no curso de um 
processo judicial, o magistrado, ainda que não de modo explícito, terá 
como fundamento de sua conclusão o embate argumentativo e as refe-
rências constitucionais que subsidiam à sua atuação como julgador.

Uma norma infraconstitucional ou um ato materialmente admi-
nistrativo que não se coadune com os valores impressos na Constituição 
passa a ser incompatível com o ordenamento jurídico, pois sofre de 
vícios axiológicos, tendo em vista que não guarda relação com os valores 
fundantes da ordem social. Essa incompatibilidade gera uma verdadeira 
crise do sistema jurídico, que acaba por abalar a obrigatoriedade da 
coexistência humana, ou em outros termos, a segurança jurídica. A 
unidade de um ordenamento jurídico é não só um de seus grandes desafios, 
como também um de seus principais objetivos e, para guardar essa ordem 
e unidade nascem alguns instrumentos por meio do qual o Direito se 
utiliza, um deles é o controle de constitucionalidade.

O ordenamento jurídico é um sistema. Um sistema pressupõe 
ordem e unidade, devendo suas partes conviver de maneira 
harmoniosa. A quebra dessa harmonia deverá deflagrar meca-
nismos de correção destinados a restabelecê-la. O controle de 
constitucionalidade é um desses mecanismos, provavelmente o 
mais importante, consistindo na verificação da compatibilidade 
entre uma lei ou qualquer ato normativo infraconstitucional e 
a Constituição. Caracterizado o contraste, o sistema provê um 
conjunto de medidas de que visam a sua superação, restaurando 
a unidade ameaçada. A declaração de inconstitucionalidade con-
siste no reconhecimento da invalidade de uma norma e tem por 
fim paralisar a sua eficiência. (BARROSO, 2019, p. 23)

4.1. BREVE HISTÓRICO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE2

Apesar de amplamente institucionalizado no ordenamento 
jurídico brasileiro desde há muito, o instituto do controle de constitu-

2 Por mais que ao final do trabalho informemos as obras bibliográficas que nos ins-
piraram e serviram de base para a construção desse trabalho, apenas por questões 
éticas, destacaremos que nessa seção utilizamos como base a obra do autor Pedro 
Lenza e o artigo científico do autor Mauro La-Salette Costa Lima de Araújo, obras 
que serão devidamente citadas em nossas referências bibliográficas.
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cionalidade, assim como diversos outros institutos, possui sua origem 
em ordenamentos jurídicos de matriz diferente da brasileira.

O seu surgimento, fruto de distinto desenvolvimento jurídico-
-político, emerge a partir do encadeamento de determinados pressupostos 
caros ao Estado de Direito e ao ordenamento jurídico, nomeadamente a 
ideia de rigidez e proteção dos direitos fundamentais, assim como a da 
supremacia do texto constitucional.

A primeira aparição desse instituto remonta aos idos anos de 
1803, no célere case Marbury vs. Madison, onde, pela voz do Chief Justice 
John Marshall, a Suprema Corte Americana afirmou seu poder de rever 
leis do Congresso e invalidar aquelas que conflitassem com a Consti-
tuição. Em comentário a significativo caso, Barroso conclui que:

Ao expor suas razões, Marshall enunciou os três fundamentos 
que justificam o controle judicial de constitucionalidade. Em 
primeiro lugar, a supremacia da Constituição: “Todos aqueles 
que elaboraram constituições escritas encaram-na como a lei 
fundamental e suprema da nação”. Em segundo lugar, e como 
conseqüência natural da premissa estabelecida, afirmou a nu-
lidade da lei que contrarie a Constituição: “Um ato do Poder 
Legislativo contrário à Constituição é nulo”. E, por fim, o ponto 
mais controvertido de sua decisão: o Poder Judiciário é o intér-
prete final da Constituição: “É enfaticamente da competência 
do Poder Judiciário dizer o Direito, o sentido das leis. Se a lei 
estiver em oposição à Constituição a Corte terá de determinar 
qual dessas normas conflitantes regerá a hipótese. E se a Consti-
tuição é superior a qualquer ato ordinário emanado do Legislativo, 
a Constituição, e não o ato ordinário, deve reger o caso ao qual 
ambos se aplicam”. (BARROSO, 2019, p. 19)

O leading case, apresentado à Suprema Corte norte-americana 
por William Marbury, inaugurou, assim, o instituto do controle consti-
tucionalidade em sua modalidade difusa.

Sob influência direta do judicial review norte-americano, o 
controle de constitucionalidade surge no ordenamento jurídico bra-
sileiro a partir da Constituição Republicana de 1891, consagrando a 
possibilidade de qualquer tribunal do país utilizar- se do procedimento 
adequado à verificação de compatibilidade entre a norma e os para-
digmas constitucionais.
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Nagib Slaibi Filho (2002, p. 6), comentando acerca dessa inova-
ção trazida pela Carta Republicana de 1891 nos esclarecerá que embora 
a República Velha tenha inserido essa técnica em nosso ordenamento 
jurídico, a mesma não logrou muito êxito naquela época.

A República velha teve a honra de introduzir em nosso sistema o 
controle judicial de constitucionalidade, como herança do padrão 
estadunidense de organização do Poder. Mas esse controle, 
naquele período, foi muito restrito, quase inexistente, não só pela 
formação privatística do juiz acostumado ao sistema jurídico do 
Civil Law, como pela falta de instrumentos jurídicos que per-
mitissem aos tribunais – e principalmente o Supremo Tribunal 
Federal – a plena efetividade de tais funções.

A Constituição de 1934 por sua vez, manteve o sistema de con-
trole difuso, estabeleceu a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, 
atribuiu ao Senado Federal a competência para suspender a execução, no 
todo ou em parte, lei ou ato declarado inconstitucional, dando um passo 
a adoção de um controle concentrado de constitucionalidade e ao sistema 
misto adotado atualmente.

Em momento posterior, a Constituição polaca, outorgada pelo 
Estado Novo embora tenha mantido o sistema difuso estabeleceu a 
possibilidade de o Presidente da República influenciar nas decisões 
do Poder Judiciário acerca da inconstitucionalidade de uma lei. Nes-
se sentido, bem pontua Araújo (2011, n.p.) que “a literatura aponta 
a Carta de 1937 como o símbolo de um retrocesso em termos do 
controle judicial de constitucionalidade das leis”. É importante frisar 
que a inovação da ação direta de inconstitucionalidade interventiva 
trazida pelo texto constitucional anterior não encontrou lugar na carta 
magna outorgada pelo Estado Novo.

Após esse cenário sombrio de nossa história, sobreveio a 
Constituição de 1946, a qual, fruto de um movimento de redemocrati-
zação flexibilizou o agigantamento do Executivo e restaurou o sistema 
de controle de constitucionalidade no país. A legislação detalhou o 
processamento da representação de inconstitucionalidade e por meio 
da EC n. 16/1965 criou-se uma modalidade de ação direta de incons-
titucionalidade de competência exclusiva do STF, além de estabelecer 
a possibilidade de controle concentrado no âmbito estadual.
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As modificações trazidas pela Constituição de 1967 e pela 
EC n. 01/1969 não foram substanciais. De início foi retirado do texto 
constitucional a previsão do processo de competência dos Tribunais 
de Justiça para conferência da constitucionalidade das leis municipais. 
A EC n. 1/1969 trouxe de volta esse instituto, contudo, de uma forma 
mais limitada, além disso foi ampliado o alcance da representação 
interventiva, alcançando agora a garantia da execução de leis federais.

Por fim, a carta magna de 1988, fruto de um Estado Democrá-
tico de Direito manteve grande parte dos instrumentos de controle que 
já figuravam nas constituições anteriores, sua grande contribuição se 
deu no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, o rol 
dos legitimados para propositura da ação direta de inconstitucionalidade 
(antiga representação de inconstitucionalidade) foi amplamente alar-
gado (art. 103 da CRFB/88), além de uma verdadeira expansão na 
democratização do acesso à jurisdição constitucional, com o aumento 
da legitimidade de entes políticos e setores da sociedade civil aptos a 
iniciar o controle abstrato de normas. A Constituição Democrática 
aliada às emendas constitucionais n. 03/1993 e n. 45/2004 trouxe grandes 
avanços para o instituto do controle de constitucionalidade.
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5. A ABSTRATIVIZAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE 
CONSTITUCIONALIDADE E A CRISE DA DEMO-
CRACIA: APONTAMENTOS PARA UMA JUSTIÇA 
DEMOCRÁTICA

Na introdução deste trabalho apontamos a influência que a 
Constituição exerce sobre os diplomas legais, prosseguimos defendendo 
a ideia do Direito como um objeto cultural, fruto da nossa vida em so-
ciedade. Neste diapasão concebemos a ideia da justiça, enquanto prática 
judicativa, fazer parte da atividade comunicacional. Nesta última seção 
aprofundaremos o debate acerca da dialeticidade entre a democracia, os 
cidadãos, a constituição e a concepção de justiça partindo do chamado 
constitucionalismo difuso, termo cunhado por Juliana Cesario (GOMES, 
2016, p. 21).

Muito antes da ideia moderna de um Estado Democrático, cujas 
raízes remontam o florescer do século XVIII (DALLARI, 2003, p. 145), 
Spinoza em seu inacabado tratado político (SPINOZA, 2013, p. 142) já 
apontava não apenas para a supremacia popular na democracia, como 
também para a igualdade de direitos, pois conforme já nos elucidava o 
filósofo, o direito ao sufrágio e acesso as funções públicas pertencem a 
todos na democracia.

A supremacia da vontade popular defendida pela democracia 
está ligada a certos valores fundamentais da pessoa humana, bem como 
a proteção da liberdade individual e a possibilidade de vida em socie-
dade, por isso a impossibilidade de se defender posições que se voltem 
contra esses valores. A democracia é por natureza um governo racional 
nos termos de Spinoza, pois é um governo instituído por uma multidão 
livre, a qual o instituiu não do acaso, mas sim a partir de bases racionais.
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Mas é preciso notar que, falando do governo instituído para um 
tal fim, entendo aquele que uma multidão livre estabeleceu e não 
aquele que foi imposto a uma multidão pelo direito de guerra. 
Uma multidão livre, com efeito, é conduzida pela esperança 
mais do que pelo temor. Uma multidão subjugada, ao contrário, 
é conduzida pelo temor mais que a esperança. Aquela esforça-se 
por cultivar a vida. Esta só procura evitar a morte. A primeira 
quer viver por si mesma, a segunda é constrangida a viver para o 
vencedor. Eis por que dizemos que uma é livre e a outra é escrava. 
(SPINOZA, 2013, p. 62)

Essa base racional não tem a ver necessariamente com o raciona-
lismo idealizado no imaginário popular, antes se assenta na idealidade de 
convivência pacífica entre os povos, no ideal de justiça e na participação 
ativa do povo na construção dessa justiça.

É nesse sentido que a democracia se caracteriza essencialmente 
como um regime político baseado na dialeticidade popular, onde o 
próprio povo é, a um só tempo, governante e governado. Nada obstante, 
a estratificação da sociedade impôs certo ônus à organização democrática 
através da problemática da participação, de modo que o povo, em sua 
organização, houve por bem exteriorizar a sua vontade por meio do 
sistema de representação política (DALLARI, 2003, p. 152).

Nossa carta magna ao tratar sobre o assunto clarifica que o 
poder pertence ao povo, o qual é exercido por meio de seus repre-
sentantes legais, ou seja, a legitimidade do poder Estatal pertence ao 
povo, os representantes legais configuram-se como uma representação 
unificada desse povo.

Comentando sobre a importância da legitimidade para o orde-
namento jurídico Juliana Cesario (GOMES, 2016, p. 143) aduz que “a 
legitimidade é o que faz com que um ordenamento jurídico seja visto 
como digno de respeito e que, ainda que o indivíduo discorde de 
certos elementos desse sistema, com ele não rompa”. O problema da 
democracia (pós)moderna reside justamente na situação fática onde 
os representantes legais desse povo não mais expressam a vontade 
desse povo, antes agem em interesses próprios, escusos às verdades 
populares, desse problema nasce a indagação, como se deve proceder 
quando os representantes não mais representam os interesses sociais?
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Pela via da guerra, nascem as revoluções, pela via da paz esse 
problema no que tange a representação desagua no Judiciário, o qual ex-
pandindo suas fronteiras de atuação, aparece como o métron da sociedade 
moderna, comentando sobre esse fato Beatty (2014, p. 2-3) consigna que

No decorrer dos últimos cinquenta anos, cada vez mais os juízes 
receberam o poder de controlar o modo pelo qual os dois poderes 
de governo eleitos exercem a autoridade coercitiva do Estado. 
Passou a ser da alçada do Judiciário determinar se os políticos 
e demais autoridades ultrapassaram o limite. Espera-se que os 
juízes deem respostas aos dilemas morais e políticos mais polê-
micos e controversos e digam ao povo quem está certo e o que se 
pode e não se pode fazer.
A fé que tanta gente depositou no Judiciário é uma das carac-
terísticas que definem a nossa época. Num período de intensa 
globalização, a responsabilização dos juízes pela verificação da 
legitimidade das leis aprovadas em nome do povo, à luz dos 
preceitos e princípios engastados – de maneira mais ou menos 
explícita – num texto constitucional, vicejou como nunca.

Contudo, o Judiciária nos levanta outra indagação: qual a real 
participação popular na construção jurídica nos Tribunais? Há meios 
em que o povo é realmente inserido nas análises jurídicas feita pelos 
Tribunais? Por mais que o processo seja de natureza cooperativa e a 
justiça exercida por meio da prática judicativa dos Tribunais se dê sob a 
teia argumentativa processual, a interação entre mundo social e mundo 
jurídico há muito já não caminha bem (GOMES, 2016, p. 25).

Um povo que não decide por si, nem integra as decisões que são 
tomadas em seu nome não é um povo livre, antes é um povo subjugado, 
sendo conduzido unicamente pelo terror e pelo anseio de sobreviver, 
estando sempre à mingua da sorte do vencedor (SPINOZA, 2013, p. 62).

O incidente de inconstitucionalidade previsto em nosso orde-
namento jurídico é uma das possibilidades que existem que dão espaço 
para o povo se manifestar, ainda que de forma incidental, sobre as normas 
que condicionam sua vida em sociedade e a propositura de uma abstra-
tivização do controle difuso nasce dessa ideia de garantir ao povo a real 
legitimidade em discutir as normas que condicionam sua vida.

A teoria da abstrativização dos efeitos do controle difuso visa 
a aproximação dos efeitos da decisão dada nesse tipo de controle às 
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decisões dadas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, 
ou seja, ela almeja que as decisões tomadas no âmbito do controle difuso 
de constitucionalidade tenham efeitos erga omnes.

As bases racionais que possibilitam a adoção dessa teoria já se 
fazem presente em nosso ordenamento jurídico, a ratio dessa teoria é a 
mesma seguida pelos dois institutos proveniente da reforma do judiciário; 
a súmula vinculante e a repercussão geral, ambos introduzidos em nossa 
cultura jurídica pela Emenda Constitucional nº 45/04.

Toda norma, em tese, nasce a partir do ideal de justiça, a partir 
da idealidade de uma convivência pacífica entre os povos. O processo da 
construção normativa se dá no seio do poder Legislativo, o qual possui 
os representantes eleitos pelo povo.

A Constituição, por sua vez, configura-se como o sustentáculo 
de todo o ordenamento jurídico brasileiro, é dela que provém os valores e 
diretrizes que balizam a vida comum. Não obstante a isso, a carta magna 
é diariamente lida por cada cidadão em suas ações dentro da coletividade, 
é ingenuidade pensarmos que cabe apenas aos juristas a estrita interpre-
tação das normas e do ordenamento jurídico.

A crise de interesses na representatividade democrática brasileira 
teve como consequência o descrédito da lei, uma vez que as normas 
tendem a ser editadas à margem da vontade popular e da realidade social.

Propor uma abstrativização do controle difuso possibilita ao 
cidadão de forma participativa e direta influir não só na leitura normativa 
do texto legislativo, como por via reflexa, expor sua leitura sobre o texto 
constitucional. Tal ideia reforça a ideia não só da democracia, como 
também a de construção de uma sociedade por uma multidão livre, a 
qual participa diretamente das diretrizes que irão regular suas vidas e 
entende o real motivo das normas editadas.
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A ideia de democracia está ligada a participação ativa de um 
povo em sua própria construção, na criação de um Estado. Por outro 
lado, o Direito enquanto objeto cultural, posto à existência por meio da 
interação social, configura-se como a armadura desse Estado (CARNE-
LUTTI, 2001, p. 17), capaz de garantir, ainda que sob o crivo da possibi-
lidade, a obrigatoriedade da vida em sociedade.

É por isso que o Estado de Direito não provém do acaso, antes 
nasce da idealidade dos povos em conviver de forma pacífica, o mesmo 
é criado por uma multidão livre, guiada pela racionalidade e pela 
esperança, com vistas a cultivar a vida.

Para garantir a melhor participação na democracia, foi criado o 
sistema representativo, todavia, o atual cenário democrático brasileiro 
tem dado sinais de uma verdadeira crise no seio do Legislativo, onde os 
representantes do povo não mais buscam os interesses popular, antes 
visam interesses próprios, escusos às verdades sociais.

Nessa linha as normas editadas acabam por surgir desassociadas 
da realidade social, subvertendo a própria ideia de uma democracia criada 
por uma multidão livre. Nesse sentido o povo vive sempre à mercê dos 
interesses de seus representantes.

O controle de constitucionalidade tem como objetivo não apenas 
verificar o sentido das normas sob o crivo constitucional, como também 
tem a capacidade de por si só relançar um novo olhar para os ditames 
constitucionais e assim analisar a carta magna.

A proposta de uma abstrativização do controle difuso de cons-
titucionalidade tem como objetivo 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 
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construção de uma ideia de Justiça de forma democrática, onde teremos 
todos os atores sociais discutindo as normas (bestimmung) e regras 
que irão condicionar suas vidas.
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 RESUMO

O surgimento de novas tecnologias tem proporcionado sensível impacto 
nas relações jurídicas, pelo que se indaga se o atual ordenamento jurídico 
brasileiro dispõe de ferramentas para lidar, e mesmo acomodar, tais 
novidades. Os tribunais superiores já têm sido instados a se manifes-
tar em causas envolvendo Airbnb, Uber, fintechs e demais personagens 
destes novos tempos tecnológicos da denominada Alta Modernidade. 
Nesse sentido, o intuito desta pesquisa de cariz predominantemente ex-
ploratório é demonstrar como o texto da Constituição Federal de 1988, 
sobretudo aquele relacionado aos princípios da ordem econômica (artigo 
170), coloca à disposição do Poder Judiciário a possibilidade de manejar 
as opções decisórias, ora em direção a uma postura intervencionista, ora 
aderindo a uma perspectiva conectada à livre iniciativa do particular no 
âmbito econômico.

Palavras-chave: Artigo 170 da CRFB/88; Tribunais Superiores; Globali-
zação econômico-financeira; Novas Tecnologias.
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1. INTRODUÇÃO

Se a Paz de Westfália significou um movimento para dentro 
no sentido de fortalecimento dos Estados através da concentração de 
poderes nas mãos do soberano, não há como negar que os tempos atuais 
demandam um movimento para fora catalisado pelo avanço de novas 
tecnologias capazes de conectar os quatro cantos do planeta em questão 
de segundos.

Essa alta conectividade, por óbvio, serve à economia e aos 
negócios e, inevitavelmente, impacta o ordenamento jurídico dos países 
que, não raro, veem-se diantede impasses decorrentes de novos eventos 
econômicos que, pela velocidade com que surgiram, não encontram 
amparo nas respectivas legislações locais.

Diante de tais impasses, como devem proceder as cortes supe-
riores, em especial o Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro? 
Devem, pois, rejeitar tudo o que nos chegam a partir de experiências de 
outros países em prol de uma rígida e inflexível soberania nacional, ou 
devem adaptá-las, usando ferramentas postas à disposição pelo próprio 
constituinte originário e derivado? Nessa esteira, devem se utilizar de 
uma hermenêutica constitucional em linha com o pensamento atual e 
com vistas a uma integração cada vez maior dos países, inclusive no 
âmbito jurisprudencial?

O objetivo deste artigo é tentar responder a tais questiona-
mentos ou, em não sendo possível se chegar a respostas definitivas, ao 
menos levantar pontos para reflexão sobre o tema. O jurista português 
Gomes Canotilho, ao tecer comentários sobre a Constituição Portu-
guesa de 1976, destaca que uma de suas ideias centrais foi a de “afastar 
decididamente a arrogância do ‘orgulhosamente sós’ e de radicar o 
princípio da abertura internacional”, o que significa deixar o Estado 
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de ter a pretensão de estabelecer um esquema de regulação exclusivo e 
totalizante (CANOTILHO J.J., 2003, p. 369).
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2. METODOLOGIA

O presente texto, objeto de pesquisa no âmbito da Iniciação 
Científica, é uma pesquisa descritiva com pretensões exploratórias, 
de abordagem qualitativa. Foram utilizados os métodos investigativos 
indutivo, dedutivo, mas também dialético. No âmbito procedimental 
utilizou-se a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, mas princi-
palmente a pesquisa jurisprudencial. Neste último caso, principalmente 
buscou-se a produção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal 
no que se refere às demandas decorrentes dos impactos de novas 
tecnologias nas relações jurídicas.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. GLOBALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: A REVOLUÇÃO DOS MEIOS 
DIGITAIS DE PAGAMENTO

A história é farta de exemplos de quão ávidos os comerciantes 
sempre foram por soluções que implicassem celeridade aos negócios. 
Inicialmente baseadas no escambo, logo percebeu-se que as trocas 
poderiam ser ainda mais rápidas se feitas através de uma unidade padrão 
de valor, função inicialmente cumprida pelo ouro e pela prata.

Mas, logo os custos e riscos de transporte de metais se revelaram 
um entrave aos negócios, dificuldade esta que aumentava proporcional-
mente à distância entre os domicílios dos comerciantes envolvidos. Surgem 
então os títulos de crédito, o papel-moeda e, nessa esteira, os bancos. A 
ideia era que não mais fossem transportadas tantas cargas de metal de 
um lugar a outro; o metal, agora depositado em um banco, serviria de 
lastro para a emissão de papel-moeda em valor correspondente. Esse 
papel-moeda passou, então, a circular, sendo ele o meio de troca entre 
compradores e vendedores, que não mais precisavam se preocupar com 
o transporte do metal, que continuava depositado na instituição bancária.

Porém, com o passar do tempo, transportar ou manter altas 
somas de dinheiro em espécie também se mostrou uma desvantagem, 
seja pelos riscos de roubo, seja pela perda de seu poder de compra em 
virtude de inflação, esta muito em consequência da expansão da base 
monetária empreendida por governos ao se desvencilharem do padrão 
ouro, que garantia que para cada papel-moeda emitido, valor corres-
pondente em ouro deveria ser mantido depositado em uma instituição 
bancária oficial.
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Nesse momento vimos o cheque assumir função primordial nas 
relações de compra e venda, pois bastava a alguém manter dinheiro 
depositado em um banco para que estivesse apto a usá-lo no momento 
em que estivesse realizando uma compra. Protegia-se, assim, tanto do 
risco de roubo como daquele decorrente da inflação.

Contudo, o comércio não cansa de se expandir, e logo o cheque 
se mostrou ineficaz em algumas situações, sendo uma delas no caso em 
que comprador e vendedor estivessem domiciliados em países diferentes, 
a exemplo do que ocorre quando alguém viaja para realizar compras 
no exterior. Esse problema veio a ser resolvido com o surgimento dos 
cartões de crédito, pois que emitidos por bandeiras internacionais, são 
aceitos em múltiplos países, o que não acontece com o cheque.

Note-se, entretanto, que, a despeito do grande avanço represen-
tado pelos meios de pagamento até aqui mencionados, há uma caracte-
rística comum, se não aos instrumentos em si, mas à situação em que são 
utilizados: é que em todos esses casos, comprador e vendedor celebram o 
negócio presencialmente, ou seja, se o dinheiro aqui não mais se desloca 
fisicamente, comprador e vendedor, em regra, ainda sim. Isso, porém, 
muda radicalmente com a popularização do uso da internet a partir da 
década de 90.

O avanço da tecnologia de microprocessamento e a consequente 
difusão da internet elevou exponencialmente o grau de conexão entre 
pessoas, sociedades empresárias e tantas outras instituições. O comércio 
eletrônico surgiu e ganhou força, o que proporcionou que compra-
dores e vendedores não mais precisassem se encontrar pessoalmente 
para comprar, vender ou receber. Conteúdos digitais passaram a ser 
baixados através de download diretamente de websites dos fornecedores, 
sendo o pagamento efetuado por cartão de crédito através de platafor-
mas de pagamento digital. Em questão de anos, livros, passagens aéreas, 
reservas em hotéis, enfim, uma série de transações financeiras, e mesmo 
não-financeiras, passaram a ser feitas através do uso da tecnologia.

E não para por aí. O desenvolvimento tecnológico não ficou res-
trito aos computadores, chegando também aos telefones móveis, hoje 
mais conhecidos como smartphones. O que já era conectado ficou ainda 
mais, pois agora o que proporciona a interação cabe até mesmo dentro 
do bolso e está sempre à mão. O conteúdo de websites passou também a 
ser colocado dentro dos aplicativos que baixamos nos nossos smartpho-
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nes e que nos acompanham diariamente. Com isso vieram: a) o trans-
porte de passageiro que, antes feito apenas por taxista devidamente 
autorizado, passou a sê-lo também por motorista particular acionado 
através de aplicativo que, dentre outras funções, possibilita seja efetuado o 
pagamento b) a hospedagem que, do mesmo modo, antes somente feita 
por hotéis devidamente autorizados, passou a ser oferecida por particular 
através de website ou aplicativo; c) os bancos digitais e as chamadas 
fintechs, que impuseram novo desafio ao modelo tradicional baseado na 
expansão de agências físicas.

Por fim, porém não menos representativo dessa nova era tecno-
lógica, devemos mencionar o surgimento das moedas digitais, ou crip-
tomoedas, sendo o bitcoin hoje talvez a mais conhecida dentre tantas 
outras. Tal fenômeno é de fundamental importância para o que se trata 
neste artigo cujo tema diz respeito àquilo imposto ao ordenamento 
jurídico pelas inovações oriundas do ambiente econômico. Nesse sentido, 
não há como negar o que representa o surgimento das criptomoedas: 
uma moeda criada não por governos, mas sim por particulares.

Como se vê, estamos diante do que Ulrich Beck chamaria de 
uma tese elementar da modernização reflexiva (GIDDENS, 1991, p. 
47 et seq.) ,ou seja, quanto mais as sociedades se modernizam, mais os 
agentes necessitam refletir sobre as condições sociais de sua existência 
e, assim, modifica-las (BECK, 2012, p. 259). Isso certamente traz conse-
quências em diversos âmbitos, inclusive o da economia.

3.2. HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL: DA VAGUEZA DE SUAS EXPRESSÕES 
AOS LIMITES IMPOSTOS AO INTÉRPRETE

Luís Roberto Barroso, em sua obra Curso de Direito Constitucional 
Contemporâneo, ao tratar do tema da interpretação constitucional, faz 
excelente analogia ao que aconteceu, e ainda acontece, com a canção 
Garota de Ipanema, talvez a canção brasileira mais cantada e gravada 
por ícones da música nacional e internacional.

Diz o jurista que, ao longo do tempo, os diversos intérpretes de 
Garota de Ipanema tiveram certa liberdade quando de sua interpretação, 
pois ninguém jamais foi obrigado a cantá-la exatamente igual à maneira 
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como originalmente fizeram Vinícius de Moraes e Tom Jobim, com-
positores dessa bela canção. Porém, continua Barroso, o intérprete ao 
cantar a canção, não pode fazê-lo de forma a torná-la irreconhecível. 
A liberdade, pois, do intérprete não é total, visto que, em certa medida, 
tem de se manter fiel à versão original. Nas suas próprias palavras, “a 
interpretação jamais poderá romper os vínculos substantivos com o objeto 
interpretado” (BARROSO, 2019, p. 261-262).

Lenio Streck, assumindo, ao que tudo indica, uma posição ainda 
mais rígida, afirma que nem o Supremo pode dar às palavras o sentido 
que quer (STRECK, 2019). E em sua obra Dicionário de Hermenêutica, 
sustenta que “para interpretar, necessitamos compreender; para com-
preender, temos de ter uma pré-compreensão, constituída de estrutura 
prévia do sentido” (STRECK, 2017, p. 98-99) Dito de outra forma, e 
voltando ao exemplo de Garota de Ipanema supracitado, intérprete e 
compositor, e neste caso entenda-se como constituinte originário, são 
figuras distintas pois enquanto este possui ampla liberdade para criar, 
aquele interpreta dentro de limites impostos pela estrutura prévia de 
sentido.

Porém, e se o próprio constituinte originário quis um texto 
constitucional permeado por palavras e expressões vagas, não no sentido 
de não possuírem significado, mas, ao contrário, no sentido de possuírem 
muitos? Se a tarefa do legislador infraconstitucional já é árdua ao ter 
que prever as várias hipóteses de aplicação de uma lei, quanto mais 
a do constituinte originário e derivado cuja missão é a elaboração da 
Norma Fundamental de todo o ordenamento jurídico à qual todas as 
demais se sujeitarão. Recorrendo, mais uma vez, à doutrina do Min. 
Luís Roberto Barroso:

Por sua natureza, uma constituição se utiliza de termos vagos e 
de cláusulas gerais...Isso se deve ao fato de que ela se destina a 
alcançar situações que não foram expressamente contempladas 
ou detalhadas no texto.” (BARROSO, 2019, p. 263).

Daí poder inferir-se que: a) o texto constitucional por vezes é 
vago, não por atecnia legislativa, mas intencionalmente a fim de que o 
intérprete encontre na amplitude do texto elementos necessários à aplica-
ção ao caso concreto, necessidades estas que podem variar com o passar 
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do tempo em função de mudanças na própria sociedade; b) mesmo sendo 
amplo o espectro interpretativo do texto, o hermeneuta não dispõe de 
liberdade criativa, visto que, conforme aqui já dito, o intérprete atua 
dentro de limites impostos pela estrutura prévia de sentido.

3.3. ORDEM ECONÔMICA NA CRFB/88: INTERVENÇÃO VS. LIVRE INICIATIVA

Como exemplo da vagueza intencional do constituinte originário, 
conforme tratado no ponto anterior, talvez possamos citar o que consta 
do texto do caput do art. 170 da CRFB/88, in verbis “A ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça 
social...” .

No referido dispositivo, várias são as expressões que exigirão do 
intérprete um trabalho de cunho valorativo, a saber: ordem econômica, 
valorização do trabalho, livre iniciativa, existência digna e justiça social. 
Além disso, o texto parece juntar elementos que se contrapõem, pois dá 
a entender que, se por um lado temos a livre iniciativa, termo que nos 
remete às ideias liberais; por outro, temos que essa liberdade não será 
absoluta visto limitada pela dignidade do trabalhador e sob a proteção 
do Estado, a quem cabe a garantia da justiça social, ideal próprio do 
pensamento socialista.

Eros Grau, reconhecendo a ambiguidade da expressão ordem 
econômica do art. 170 da CRFB/88, afirma que, em se tratando a Carta 
Magna de texto jurídico, o termo ordem econômica assim também deve 
ser entendido (GRAU, 2018, p. 66). E prossegue o ex-ministro do STF 
também para afirmar que os mercados são um fenômeno jurídico, visto 
dependerem de regulação imposta pelo ordenamento jurídico. (GRAU, 
2018, p. 29- 34).

A questão que se impõe, entretanto, e aqui ousamos fazer um 
contraponto à doutrina do ilustre jurista gaúcho, é: em se tratando do 
ambiente econômico, o dever ser (regulação jurídica) de fato prevalece 
sobre o ser (fatos da vida), como afirma, ou o inverso? Isso porque a 
cada vez maior interconexão de pessoas e instituições, da qual aqui já 
falamos, faz com que, não raro, o próprio ordenamento jurídico, ou seja, 



378

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

o dever ser, tenha de se curvar diante da realidade imposta pelo ser. 
Obviamente que esse curvar não implica aceitação de ilegalidade, mas 
sim acomodação do ser através de atividade interpretativa, mormente 
aquela que se faz à luz do texto constitucional.

Voltando ao texto do caput do art. 170 da CRFB/88 supracitado, 
abrem-se algumas questões: a) é possível que em determinados momentos 
a livre iniciativa se sobreponha à ação intervencionista e regulatória do 
Estado? Caso isso já seja uma realidade, b) como tem se portado o STF 
diante desse tipo de impasse? É o que, a seguir, se analisará neste artigo.

As ferramentas tecnológicas de que dispõem hoje os cidadãos, 
por vezes, lhes dão poderes que nem mesmo o Estado consegue deter. 
Veja-se, por exemplo, o caso do Uber, serviço de transporte de passageiro 
por meio de aplicativo. A despeito das reclamações de taxistas mundo 
afora, é inegável a forte adesão de usuários à novidade, colocando o 
Estado numa situação em que precisa ponderar entre regular ou não a 
atividade. O tema já chegou à nossa Suprema Corte (RE 1.054.110/SP) 
que, por sua vez, como se verá adiante neste trabalho, precisou sopesar 
valores como o da livre iniciativa em face da ação fiscalizadora e regu-
latória do Estado.

O Min. Luís Roberto Barroso, referindo-se ao tema, diz que “a 
livre iniciativa pode ser contraposta pelos princípios que legitimam a 
repressão ao abuso do poder econômico. A recorrência de colisões dessa 
natureza apenas revela que os valores tutelados pela Constituição não 
são absolutos e devem coexistir.” (BARROSO, 2019, p. 316).

3.4. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO DA CRFB/88

O Brasil, sob a égide da Constituição Federal de 1988, adota 
um modelo misto de controle de constitucionalidade, que compreende 
o controle difuso, exercido por qualquer juiz e sempre diante de um 
caso concreto; e o concentrado, cuja competência exclusiva pertence ao 
Supremo Tribunal Federal nos termos do artigo 102, I, “a”, da CRFB/88, 
e da Lei 9.868/99. Nas palavras de Gilmar Mendes: “a Constituição de 
1988 amplia significativamente os mecanismos de proteção judicial, e 
assim também o controle de constitucionalidade das leis” MENDES, 
2017, p. 1191).
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E podemos entender controle de constitucionalidade como 
sendo todo arsenal jurídico posto à disposição do Poder Judiciário, 
mormente do Supremo Tribunal Federal, para proteger e preservar a 
Constituição de todo e qualquer ato normativo que seja contrário a ela.

É justamente sob o manto do controle de constitucionalidade, 
difuso e concentrado, que os casos a seguir mencionados chegaram 
à Suprema Corte, que precisou sopesar o princípio da livre iniciativa 
previsto no artigo 170 da CRFB/88 com outros princípios igualmente 
constitucionais.

3.5. O STF E O STJ DIANTE DA ORDEM ECONÔMICA E DA LIVRE INICIATIVA: 
BREVES COMENTÁRIOS E ANÁLISE DE ALGUNS JULGADOS

Como já se comentou em tópicos acima, a ordem econômica 
recebeu tratamento constitucional. Daí se presume que, invariavelmente, 
o STF será provocado a se manifestar sobre questões dessa natureza, o 
que de fato vem ocorrendo ao longo dos anos. O que se pretende neste 
tópico, portanto, é uma breve análise sobre o posicionamento de nossas 
cortes superiores, sobretudo o STF e STJ, diante de casos que envol-
veram questões de intervenção vs. livre iniciativa em matéria de ordem 
econômica.

Quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
- ADI 845-5 Amapá, de relatoria do Min. Eros Grau, de quem aqui já se 
mencionou, constou o seguinte trecho da respectiva ementa:

[...]
5. Os transportes coletivos de passageiros consubstanciam serviço 
público, área na qual o princípio da livre iniciativa (artigo 170, 
caput, da Constituição do Brasil) não se expressa como a facul-
dade de criar e explorar atividade econômica a título privado. A 
prestação desses serviços pelo setor privado dá- se em regime de 
concessão ou permissão, observado o disposto no artigo 175 e 
seu parágrafo único da Constituição do Brasil. (grifamos)

Referida ADI tratava de questões envolvendo competência para 
legislar sobre serviço de transporte coletivo de passageiro inter e intra-
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municipal; porém, importante ressaltar que, conforme se extrai do 
trecho da ementa transcrito acima, destacou-se que, no caso, a livre 
iniciativa garantida pelo art. 170 deveria ser sopesada com o disposto 
no art. 175, ambos da CRFB/88, num claro juízo de ponderação entre 
normas constitucionais.

De outra ADI, a 1.950-3 São Paulo, também de relatoria do 
Min. Eros Grau, extraímos o seguinte trecho:

É certo que a ordem econômica na Constituição de 1988 define 
opção por um sistema no qual joga um papel primordial a livre ini-
ciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de 
que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais.
[...]
[...]
Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa, de outro 
determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes 
a garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e 
ao desporto (artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217, § 3⁰, da 
Constituição). Na composição entre esses princípios e regras há 
de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público 
primário. (grifamos)

Note-se que, mais uma vez, teve o Tribunal de sopesar o princípio 
da livre iniciativa com algum outro importante princípio constitucional, 
no caso prevalecendo o da supremacia do interesse público.

É de fundamental importância destacarmos que nenhum desses 
julgados até aqui examinados envolveu situações oriundas da chamada 
economia digital, mas tão somente situações do mundo real, palpável. 
Passemos agora à análise de alguns julgados mais recentes, nos quais se 
apresentam situações envolvendo novas tecnologias, ambiente virtual e 
outras características da atual economia digital.

A ADI 5955, de 07/06/2018, movida pela Associação e Sindicato 
Nacional das Empresas Promotoras de Crédito e Correspondentes no 
País - Sindaneps, visava à declaração de inconstitucionalidade da Resolução 
4.294/2013 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), notadamente em 
virtude da nova redação que dera ao inciso V do art. 11 da Resolução 
3.954/2011, que dispõe sobre a contratação de correspondentes (de institui-
ções financeiras) no país.
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Pretendia a Sindaneps, ao propor a referida ADI, garantir o 
desenvolvimento das atividades das fintechs no Brasil, que poderiam ver 
inviabilizado o seu negócio dada a limitação quanto ao percentual de 
remuneração dos correspondentes bancários imposta pela Resolução 
4.294/2016 do CMN, que, segundo a Requerente, teria violado os artigos 
37 e 170 da Constituição Federal.

Ocorre que a matéria não chegou a ser apreciada pela Suprema 
Corte, pois entendeu o Min. Celso de Mello que a Sindaneps não possuía 
legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, pois não 
se enquadra na lista do art. 103 da CRFB/88. De qualquer forma, para 
fins do presente trabalho, importa-nos destacar que o tema, embora não 
apreciado no seu mérito, chegou ao STF. As fintechs, conforme já dito 
aqui, são consequência dessa nova economia digital. A ADI 5955 tentou 
mostrar que as resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco 
Central do Brasil talvez não se amoldem à realidade operacional desses 
novos agentes do mercado oriundos da economia digital.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o REsp 1.819.075 - 
RS, de relatoria do eminente Min. Luís Felipe Salomão, trata de contro-
vérsia que representa mais uma consequência da revolução tecnológica 
de nossos dias e seus impactos na economia e no ordenamento jurídico: 
a locação de imóveis através da plataforma virtual Airbnb. Na oportuni-
dade, o ilustre Ministro destaca que “o Poder Judiciário tem sido instado 
a se manifestar sobre o tema relativo à economia de compartilhamento 
com cada vez mais frequência”.

Ao proferir o seu voto, o eminente Ministro chama a atenção 
para o fato de, a despeito da tentativa de vários países de impor severa 
regulamentação às atividades desenvolvidas através da plataforma Airbnb, 
tais medidas parecem não surtir efeito, pois os agentes parecem dar 
continuidade às suas atividades em inobservância a tais regramentos.

Tal observação apenas confirma aquilo que já foi dito no presente 
trabalho: as ferramentas tecnológicas de que dispõem hoje os cidadãos 
por vezes lhes dão poderes que nem mesmo o Estado consegue deter.

Passemos, finalmente, à análise do RE 1.054.110/SP, de relatoria do 
Min. Luís Roberto Barroso, em que se discutiu o impacto, no ordenamento 
pátrio, das atividades de transporte privado desenvolvidas por motoristas 
através de aplicativos, que tem no Uber sua figura mais conhecida.
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Ao proferir o seu voto, o Min. Barroso enfatiza estarmos 
vivendo o que denominou de Quarta Revolução Industrial, que nada 
mais é do que a própria revolução tecnológica ou digital, tema que, 
segundo o Relator, impacta esta nossa discussão. Para embasar o seu 
raciocínio, cita uma série de personagens dessa nova era (Google, 
WhatsApp, Waze, Spotify, YouTube etc.), afirmando que tais figuras já 
são parte do nosso dia a dia, de sorte que sem elas as nossas vidas hoje 
se tornariam muito mais difíceis.

E prossegue citando disputas entre: (i) o WhatsApp e as conces-
sionárias de telefonia (...); (ii) o Netflix e as empresas de televisão a cabo; 
(iii) o Airbnb e as redes de hotéis; e (...) (iv) entre o serviço de transporte 
individual por aplicativo e os táxis.

Encerrando a primeira parte de seu voto, diz o Relator que não 
deve o Estado tentar frear o progresso oriundo das novas tecnologias no 
ambiente econômico, mas sim procurar acomodar tais inovações através 
das vias conciliatórias possíveis.

A livre iniciativa, como destaca, vai além da dimensão econômica, 
mas não resta dúvida que é princípio específico desta, e isso significa, em 
suas próprias palavras, uma opção pela economia de mercado, que significa 
uma economia que gravita em torno da lei da oferta e da procura, com 
pontuais intervenções do Estado para corrigir falhas do mercado. Essa é a 
opção constitucional no Brasil.

Da leitura do que até aqui se expôs do voto do Min. Barroso, 
nota-se a diferença em relação ao pensamento exposto pelo então Min. 
Eros Grau quando dos julgamentos aqui já estudados de sua relatoria. 
Para o eminente Jurista gaúcho, pelo menos à época em que proferiu os 
referidos votos, o mercado e a ordem econômica, sob a ótica constitu-
cional, são fenômenos jurídicos cuja existência dependem de regula-
mentação estatal.

De forma diversa, o Min. Barroso parece afirmar que o sistema 
econômico é regido por regras próprias, tais como a lei da oferta e da 
procura, devendo o Estado, à luz do texto constitucional, intervir somente 
para corrigir eventuais erros e falhas.
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4. CONCLUSÕES

Viu-se, portanto, que a vagueza do texto constitucional por vezes 
é intencional e visa a garantir adaptabilidade às mudanças ocorridas no 
dia a dia da sociedade, dinâmica por sua própria natureza.

As relações jurídicas, por seu turno, são fortemente impactadas 
pelo surgimento de novas tecnologias, muitas delas criadas para atender 
a demandas dos mais variados setores da economia. É justamente diante 
das mudanças decorrentes do surgimento cada vez mais veloz de novas 
tecnologias, a impactar tanto as relações privadas como as relações 
entre o particular e o Estado, que o Poder Judiciário tem sido instado a 
se manifestar.

Conforme tratado neste artigo, muitos dos conflitos judiciais 
oriundos dos impactos causados pelas novas tecnologias têm sido 
resolvidos à luz do texto constitucional, e, a depender do tema envolvido, 
mais especificamente à luz do artigo 170 da CRFB/88.

O referido dispositivo constitucional, como se viu, é dotado de 
uma abrangência de sentidos que o torna apto a dirimir uma série de 
conflitos, seja por permitir uma maior intervenção estatal, seja por fazer 
prevalecer a livre iniciativa do particular. Vê-se, portanto, que apesar de 
críticas à Constituição da República e ao ordenamento jurídico brasileiro 
como um todo, fato é que o atual texto constitucional, aliado às ferra-
mentas jurídicas postas à disposição do Poder Judiciário, mormente do 
Supremo Tribunal Federal, em se tratando de matéria constitucional, 
têm propiciado à resolução de conflitos trazidos à tona com o advento 
cada vez mais veloz de novas tecnologias, que claramente têm mudado 
a forma como os indivíduos se relacionam e fazem negócios no Brasil.
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 RESUMO

Presente artigo tem por propósito analisar o impacto do fenômeno da 
espetacularização, mais especificamente nas situações em que julga-
mentos proferidos pelo Poder Judiciário estão fortemente submetidos à 
pressão exercida por uma opinião pública incitada por coberturas midi-
áticas pouco atentas aos contornos do Estado Democrático de Direito, 
impossibilitando certo senso de justiciabilidade constitucional. Nesta 
via, diante da exigível imparcialidade a que deve se submeter o julgador, 
a situação torna-se mais preocupante à medida em que, no âmbito da 
relação processual, princípios processuais caríssimos à ordem jurídi-
co-constitucional brasileira, como o do devido processo legal, o da im-
parcialidade do julgador, o do contraditório e o da ampla defesa, são 
relativizados de forma a colocar em risco séculos de avanço civilizatório.

Palavras-chave: Imparcialidade; Direito Processual; Sociedade do 
Espetáculo; Mídia; Garantias Fundamentais.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por escopo a investigação de eventual 
indevida relativização de direitos processuais fundamentais no âmbito 
de procedimentos de natureza persecutória em razão da influência de 
ações midiáticas descompromissadas com o Estado Democrático de 
Direito e com ideais humanistas que foram objeto de conquista nos 
últimos duzentos e cinquenta anos.

As investigações apontam para possíveis prejuízos no exame 
preliminar de questões que podem ser objeto do trato processual. 
A prestação jurisdicional configura um dos mais importantes consti-
tuintes e garantidores do Estado Democrático de Direito, no qual as 
regras, as normas, os princípios, os valores, inscritos nos parâmetros 
processuais e observados em um rigoroso grau de objetividade formal 
convergem para um modelo civilizado e equilibrado, mesmo entre liti-
gantes ou entre interesses conflitantes, que, assim, mantêm-se simétricos 
se alinhadas às responsabilidades com a imparcialidade possível na 
realização da justiça. Em peque digressão, vale lembrar uma associação 
paradigmática grega, neste entendimento, qual seja, referência dos estudos 
clássicos da origem do pensamento ocidental, se fazer presentes, na 
medida em que a compreensão do objeto análise e à noção aristotélica 
estruturada para determinar a definição de necessidade. Haveria duas 
espécies de necessidades: absoluta e hipotética, ambas atreladas a um 
processo causal. Aquela, tida como causa eficiente, consistia no liame 
puramente objetivo entre causa e seu efeito; enquanto esta se consubs-
tancia no preenchimento de pressupostos à consecução de determinado 
efeito. Trazendo à concretude, observa-se a importância da construção 
- a despeito de ter sido pensada para as ciências naturais na medida 
em que um fato (aplicação da sanção) necessita mais do que uma 
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causa eficiente (conduta cuja prática enseja uma sanção prevista em lei), 
exigindo-lhe a presença de uma causa hipotética - preenchimento dos 
pressupostos (processo, e este com o preenchimento de seus próprios 
pressupostos) para a legitimação do fato. (TAVARES, 2018, p. 74-75).

Note-se que não se trata de pretensão ilusória - e possivelmente 
ingênua - da imparcialidade absoluta, mas tão somente a redução, por 
meio de medidas objetivas, da margem para pré-julgamentos. O objeto 
central da pesquisa, entretanto, transita pelo apontamento das transgres-
sões a garantias constitucionais, que se atrelam a um ideal de construção 
civilizatória, muitas vezes já absorvidas pela prática forense.

Com efeito, a preocupação com o acesso à justiça requer a 
observância da legitimidade propositiva, que assim pode ser denominada, 
por não se relacionar de forma deletéria a afetações e distorções da 
objetividade. Estas se dão a partir de formas conduzidas e redesenhadas 
da informação, mas que podem ensejar, não só a potencial deformidade 
interpretativa descaracterizadora da natureza jurídica da causa de pedir, 
como também, majorando ou minorando o trato da justiça ao acolher o 
pedido. A imparcialidade exige-se tão somente do julgador. Não parece 
razoável que se espere da mesma instituição detentora da legitimidade 
constitucional para a promoção de procedimentos inquisitoriais esse 
mesmo dever. Aliás, faz-se importante ressaltar, inclusive, que é desta 
última o ônus de descrever a hipótese acusatória ou, melhor dizendo, a 
pretensão autoral.

Nesse aspecto, cabe a ressalva de que, contraditoriamente, os 
processos inquisitoriais prezam mais pelas garantias do jurisdicionado 
na esfera cível que na penal. Isto porque a própria lei 8.429/92, em seu 
art. 14, §§ 7º e 8º, prevê a instauração do processo tão somente após a 
manifestação do notificado e a previsão constitucional expressa para a 
instauração do inquérito civil, a despeito do RE 593.727, cuja repercussão 
geral fora reconhecida e o mérito julgado, em que se julgou constitucional 
a promoção de procedimento investigatório no âmbito penal pelo 
Ministério Público, parece clara a falta de previsão expressa e a contradi-
ção à lógica constitucional. Além disso, o inquérito civil possui dinâmica 
de arquivamento no âmbito institucional do próprio Ministério Público 
- alteração que se pretendeu com a redação dada ao art. 28 do Código de 
Processo Penal pela Lei 13.964/19, mas que foi suspensa pela decisão do 
Min. Luiz Fux em medida cautelar na ADI n.º 6.298/DF -, o que denota 
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a clara separação das funções de acusar, ou promover a ação, e de julgar, 
consoante a melhor leitura constitucional.

Assim, o exame acerca da aplicação efetiva das garantias pro-
cessuais pressupõe a análise concreta de decisões, como também a 
significação destas. Em outras palavras, faz-se necessária a busca pelo 
sentido amplo tomado pelo pronunciamento judicial sob à luz da Cons-
tituição e não somente o levantamento isolado das cláusulas garantidores 
em que teria incorrida a violação.

Nesse toar, entender de que forma possíveis estados de comoção 
gerados no âmbito processual podem influenciar negativamente nos 
julgamentos, deslegitimando as etapas, racionalmente estabelecidas, do 
processo, constitui elucidação essencial a ser aqui desvelada e analisada. 
Isto porque, o intuito final perseguido é de que o processo judicial seja 
instaurado e transcorra em completa consonância aos princípios cons-
titucionais processuais, de forma a que ao cidadão jurisdicionado seja 
concedida a oportunidade de exercitar na extensão correta os princípios 
do contraditório e da ampla defesa, institutos essenciais à concretização 
do Estado Democrático de Direito.

Se é inequívoco que a mídia exerce um papel fundamental na 
democracia, quando informa de forma verídica e imparcial, tal não se 
realiza quando a pretexto de informar produz pré-julgamentos. Nesta 
linha, o que vem se observando na prática é um fenômeno que pode vir 
a transformar os processos judiciais, cada vez mais, em lócus de conflitos 
políticos ou até mesmo em espetáculos sensacionalistas. Nesse contexto, 
as fases processuais deixam de ser reconhecidas como garantias funda-
mentais de um Estado Democrático de Direito e passam a ser consideradas 
obstáculos procrastinadores a serem superados na busca, ou por uma 
severa punição, ou uma extrema indenização.

Se por um lado temos uma dogmática processual que procura 
não só propagar a igualdade e a imparcialidade do Estado, mas também 
regrar os procedimentos para que os mesmos sigam as normas estabele-
cidas pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro, base do Estado 
Democrático de Direito, por outro, o que vem sendo observado são 
frequentes violações a direitos fundamentais do cidadão, muitas vezes 
causadas por uma forte pressão advinda de uma parte da mídia.

Evitando generalizações indevidas, nota-se que parte dessa mídia 
que faz uso do sensacionalismo, impulsionada por interesses que não se 
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coadunam com os do Estado de Direito, exortam pela manifestação de 
uma faceta vingativa do Estado. Esquecendo-se que as garantias proces-
suais e a liberdade de imprensa são irmãs siamesas, filhas dos mesmos 
valores emancipadores no Século XVIII, expressam argumentos juridi-
camente incoerentes, cujos moldes associam justiça à vingança, além de 
desconsiderar a proporção como qualidade da razão.

É caro, portanto, que no decorrer deste trabalho fique eviden-
ciada a fatalidade que se avizinha quando parte da mídia revela um certo 
descomprometimento com estes direitos e garantias constitucionais e, por 
decorrência, com a dignidade humana, que representa, simultaneamente, 
valor civilizatório de altíssima carga axiológica, e norma jurídica presente 
no Texto de 1988, considerada, doutrinariamente, norte deontológico do 
sistema jurídico constitucional brasileiro. Combate-se com isso uma per-
cepção rasa do referido fenômeno, deletéria não só ao específico campo 
do Direito, mas também a todos os campos do conhecimento que, 
vislumbrando a importância das conquistas humanistas arduamente 
alcançadas nesses últimos duzentos e cinquenta anos, continuam a lutar 
pelos avanços intelectuais e morais na contemporaneidade.
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2. 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.
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3. PAPEL DA MÍDIA NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO E O SENSACIONALISMO MIDIÁTICO

Importante veículo de difusão de ideias, a mídia tem o poder 
de se misturar com diversas esferas da atividade humana. Eventos que 
ocorreram ao longo da história - seja político, religioso, econômico etc. 
- não poderiam ser compreendidos sem que se dê luz à influência da 
mídia sobre eles.

A evolução da democracia e do Estado Democrático de Direito 
é fruto de diversos atores sociais, entre eles a mídia. Importante e essencial 
no processo de controle dos poderes do Estado, em períodos ditatoriais, 
a informação passa a ser controlada e limitada de forma atroz pelos 
aparelhos de poder, impedindo o acesso da população a informações 
relevantes, abrindo espaço para o autoritarismo e violência por parte do 
Estado. Formadora de opinião, a mídia presta serviço de ordem social, 
público e essencial à sociedade, difundindo conhecimentos e informação, 
independentemente do nível ou casta social de cada um.

Essencial para a manutenção do Estado Democrático de Di-
reito e das liberdades essenciais decorrentes dele, a maior questão a ser 
analisada no momento é de que forma este importante instrumento de 
comunicação e informação social pode gerar conflitos e prejuízos aos 
princípios constitucionais no processo judicial.

A notícia, segundo observa Lippmann, não é um espelho da 
realidade, uma vez que aquele que a anuncia, o faz através de “suas 
lentes”, emprestando ao fato, ainda que inconscientemente, seus valores 
e estereótipos. Não apenas isso, mas a reiteração da notícia pode ser vista 
como um forte componente de legitimação do fato. Se algo é vincu-
lado como verdadeiro, ainda que falso, será estabelecido como verdade 
(GOMES; ALMEIDA & DEBRAH, 2013, p. 32). Sobre o tema, Rogério 
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Leal esclarece que, na concepção da teoria do discurso de Habermas, na 
medida em que todo o ato comunicativo carrega em si afirmações de 
validade (verdade, correção e sinceridade), em que a validade reivindicada 
é capaz de suportar críticas sob as condições de discurso, ou seja (LEAL; 
BARRETO 2009, p. 26), um contexto de justificação argumentativa de suas 
pretensões que os participantes consideram irrepreensível.

Em seu livro, Pierre Bourdieu afirma que o universo midiático 
é um espaço que se submete a pressão do campo econômico por meio 
do índice de audiência, e esse espaço exerce uma pressão sobre todos os 
outros campos. A televisão gera reflexos e influencia a forma de vida da 
sociedade.

Os órgãos da mídia podem ser vistos como empresas capitalistas, 
sendo assim, visam e objetivam o lucro, tornando a notícia uma forma de 
mercadoria. Contudo, a notícia possui uma característica que a difere 
de outros produtos ou mercadorias, uma vez que “sua veiculação pode 
causar danos a pessoas, instituições, grupos sociais e às sociedades, na 
medida em que possui o poder de fabricar e distorcer imagens e versões 
a respeito de acontecimentos e fenômenos, simultaneamente à sua função 
de informar. Assim como pontua Zaffaroni, as pessoas em geral têm a 
visão da questão criminal construída nos meios de comunicação, ou 
seja, se nutrem de uma criminologia midiática (ZAFFARONI, 2013, 
p. 197-198).

Sobre o tema, pontua Francisco Fonseca:

[...] deve-se ressaltar que a democratização da mídia incide direta-
mente na própria vivência democrática, pois não apenas os meios 
de comunicação intermedeiam as relações sociais nas sociedades 
de massa, como vimos, como possibilitam conhecer realidades 
que não as vivenciadas. A responsabilidade dos meios de comu-
nicação perante a construção permanente da democracia é por 
demais grandiosa para que interesses empresariais, privatistas 
e sem qualquer responsabilização e controles democráticos 
possa levá-la a cabo (Veloso, 2008). Daí se abre um manancial de 
possibilidades de democratização da mídia, o que implicará a 
democratização da sociedade. Afinal, a práxis da mídia requer 
que sobre ela se interponham controles sociais democráticos!” 
(FONSECA, 2020, p. 66).
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Em um cenário como aquele apresentado por Debord (conforme 
veremos mais adiante), que o consumo e a imagem ocupam o lugar da 
ação, onde há um certo fetichismo por mercadoria, que ocupa a vida 
social e constitui a economia política (VIANA, 2020, p. 8).

Neste contexto, é possível verificar a forma como os meios de 
comunicação influem diretamente na mentalidade e na forma de agir 
da população.

Em meio às várias formas de espetáculo que rodeiam e fazem 
parte da sociedade, estão os processos judiciais. O fascínio por casos 
grandes e famosos, que passam a ser diariamente apresentados pela 
mídia, se tornam tema central dos debates e, somado à insatisfação com 
o atual cenário político, os julgamentos acabam se tornando um popular 
objeto de entretenimento. “O Judiciário é um campo fértil para o espe-
táculo visado pelos meios de comunicação (CÂMARA, 2012, P 270)

A Constituição Federal consagra uma série de princípios e garan-
tias a serem observados no processo. Contudo, é possível verificar uma 
constante interferência na aplicação destes preceitos através de um pré 
julgamento “sentenciado” pelos órgãos da mídia e seus telespectadores, 
que vêm se tornando cada vez mais consumidores do Poder Judiciário.

A partir do momento em que a mídia e o jornalismo investigativo 
deixam de ser os garantidores do acesso à informação e dão espaço ao 
mercado da mídia sensacionalista e parcial, direitos princípios essenciais 
ao Estado Democrático de Direito são atacados, contribuindo cada vez 
mais para o julgamento populista e antidemocrático. A verdade é que o 
apelo emocional aplicado às manchetes pode acabar gerando distorções 
perigosas ao processo.

Deve-se ter em mente a existência de limites à liberdade de 
imprensa, que se dá no dever de divulgar fatos verdadeiros. Contudo, 
como disciplina Juliana Câmara em seu trabalho, este dever acaba por ser 
arrefecido em decorrência da celeridade imposta à atividade de impren-
sa. A pressão por uma divulgação rápida, quase que concomitante aos 
fatos, impede que o profissional tenha tempo de checar informações. 
“Semelhante panorama fez com que o compromisso com a verdade se 
transmuda-se no comprometimento de buscar qualquer verdade”.
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3.1. O ESPETÁCULO NO PROCESSO JUDICIAL

Segundo o Ministro do Superior de Justiça, João Otávio de No-
ronha, há hoje uma pressão exercida pela imprensa para que o Judiciário 
condene pessoas, sem que se respeite as garantias que lhes são devidas. 
Para o Ministro, isso faz com que juízes se tornem reféns não apenas 
naquilo que julgam, mas também com relação à sua própria visão de 
julgador - “Pobre do país que tem sua magistratura refém da mídia”.

Debord parafraseia Marx e substitui a palavra “mercadoria” por 
“espetáculo” (DEBORD, 1997, p. 1). O intuito é demonstrar que o espe-
táculo é a nova mercadoria, servindo como mecanismo de dominação, 
na medida em que aniquila a experiência em favor da narrativa (SO-
LANO; CASARA, 2018, p. 58-59). Toda a dinâmica social passa a ser 
construída nos contornos do espetáculo, inclusive o Poder Judiciário, de 
forma que “o espectador passa a ser o centro do processo”.

Para Juarez dos Santos, o Brasil parece ter adotado o modelo 
da justiça espetáculo. Para o autor, Juiz e Ministério Público assumem 
um papel principal, onde a defesa se torna um “figurante tolerado”, o 
acusado um bode expiatório, e a mídia responsável por reproduzir todo 
o espetáculo para o público, com dados incompletos e versões parciais 
do fato. Neste contexto, para atender a finalidade de entreter, não resta 
espaço para os direitos fundamentais.

Debord, em seu livro “A Sociedade do Espetáculo”, já nos 
apresentava inúmeras características do espetáculo: “O espetáculo é 
ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade e seu instru-
mento de unificação(...)”; “...não é um conjunto de imagens, mas uma 
relação social entre pessoas, mediatizada por imagens.”; etc. (DEBORD, 
1997, p. 3). Para o autor, já àquela época,

A sociedade que repousa sobre a indústria moderna não é fortui-
tamente ou superficialmente espetacular, ela é fundamentalmente 
espetaculista. No espetáculo da imagem da economia reinante, o 
fim não é nada, o desenvolvimento é tudo. O espetáculo não quer 
chegar a outra coisa senão a si mesmo. (DEBORD, 1997, p. 18)

Para Casara, o julgamento espetáculo visa agradar ao “espec-
tador-ator social” que atua condicionado por uma tradição autoritária. 
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Para o autor, não por acaso, atores sociais autoritários tendem a ser 
elevados à condição de “herói/salvador da pátria”

Neste cenário, de acordo com Zaffaroni, a prudência não tem 
espaço diante da criminologia midiática. Ela cria estereótipos - deixando 
de se preocupar com criminosos verdadeiros - cria uma realidade de 
um “mundo de pessoas decentes” e a massa de criminosos é identificada 
através desses estereótipos, “que configuram um eles separado do resto 
da sociedade, por ser um conjunto de diferentes e maus”. Neste cenário, 
as garantias processuais se aplicariam apenas a “nós” e não para “eles”, 
“eles” não possuem direitos (ZAFFARONI, 2013, p. 201/203).

Na prática, é perceptível a problemática em que a excessiva 
exposição midiática de um julgamento acaba gerando. A cobertura dos 
casos, pela imprensa, de forma massiva encontra respaldo no senso 
comum, pressionando e influenciando o juiz a seguir determinado 
caminho, que poucas vezes vão de encontro às determinações consti-
tucionais, criando um cenário perigoso e hostil para o jurisdicionado. 
Essas práticas acabam por incentivar um punitivismo estatal.

O senso comum a que se faz referência é pautado pelo que 
Rubens Casara denomina “empobrecimento subjetivo”. Esse fenômeno 
é resultado e, ao mesmo tempo, fator de continuidade da espetacula-
rização, na medida em que depaupera a linguagem - responsável pela 
antecipação de sentidos os quais serão naturalmente rasos, pautados em 
violência e em fechamento à alteridade. Esse “assingelamento” das 
percepções decorre da poupança às negatividades, como a banalização 
de violações a direitos humanos, ao sofrimento, impossibilitando a estru-
turação de ideias mais sofisticadas (CASARA, 2018, p. 172).

Nesse toar, o espetáculo, uma das inúmeras consequências 
desta forma de ver o mundo tão somente pela ótica do consumo e da 
mercadoria, leva a opinião pública a enxergar estereótipos, suscitando o 
ódio, e à identificação com figuras de Poder, optando quase que invaria-
velmente por respostas de força em detrimento de respostas baseadas na 
compreensão dos fenômenos e no conhecimento. Casara entende, a partir 
desse fenômeno, tratar-se de uma “ausência de reflexão e de uma percepção 
democrática de baixíssima intensidade”. (CASARA, 2018, p. 172).

Os efeitos prejudiciais sobre o réu não apenas estão ligados à 
narrativa empreendida, mas na versão sob a perspectiva de apenas um 
dos lados, impedindo ou silenciando a versão completa dos fatos que 
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poderia favorecer o sujeito ou ao menos apaziguar a indignação e sensação 
de vingança na população (CÂMARA, 2019, p. 270)

Interessante é notar que, além de influenciar diretamente os 
julgamentos, os clamores e insatisfações populares, estão influenciando 
na criação de novas regras processuais, muito criticadas, seguindo o 
caminho contrário àquele ditado pela Constituição da República. Di-
reitos e garantias fundamentais adquirem um papel dispensável, como 
se fossem meros elementos teatrais - o que torna a sofisticação do con-
trole ainda mais perversa, eis que de difícil reação e fácil impercepção 
-, captando a tensão popular por meio de punições exageradas, ilícitas, 
bem como do sofrimento, e o julgamento em si é acessório, uma vez que 
o julgamento social e midiático aparenta já ter concluído pela autoria e 
materialidade (SOLANO, 2018, p. 55/63).

De acordo com o Ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., a presunção 
de inocência já não orienta mais uma enorme parte dos doutrinadores 
e julgadores. Para o Ministro, optam por acelerar a sanção, encurtando 
o processo judicial, ainda que não haja culpa formada de modo defini-
tivo - “É preferível, hoje em dia, pecar punindo errado ou em excesso a 
se evitar a punição injusta ou desarrazoada”. Ainda segundo o Ministro, 
a antecipação do cumprimento da sanção é fruto da insatisfação com a 
demora do processo.

Por fim, há de se destacar o que Zaffaroni nos alerta em sua 
obra. Segundo o autor, esta dinâmica nos oculta uma de suas grandes 
consequências, que é o potencial controle redutor da nossa liberdade. 
Uma vez que se cria a necessidade de que o Estado punitivista nos proteja 
do inimigo, isto justificaria os diversos controles estatais, desde os mais 
primitivos aos mais sofisticados, para que se alcance a finalidade. “Em 
outras palavras: o nós pede ao Estado que vigie mais o eles, mas também 
o nós, porque necessitamos ser monitorados para ser protegidos” (ZAFFA-
RONI, 2013, p. 210/211).

A demanda por um Estado “vigilante” e “protetor”, ao fim e ao 
cabo, legitima a interferência do Poder Público no cotidiano da popu-
lação, ao passo que não observa os limites ao seu exercício. Passa-se a 
não mais perceber a fatalidade de um “herói”, ou, nas palavras de Marcia 
Tiburi, um “messias” - afinal, se celebrado com este título, não quedam 
claras a que regras deveria se submeter - e de um “totalitarismo sórdido 
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e aceito em um canto do Estado Democrático de Direito disfarçado de 
indispensável pedagogo e garante das instituições públicas”. É tal pen-
samento que também se assemelha à ideia de se busca é a da indispen-
sabilidade de limites na consecução de interesses escusos travestidos de 
moralismo conservador. É o que se extrai da passagem quem se apre-
senta como messias não precisa mais de padres ou evangelhos, é a ausência 
completa de mediações político-jurídicas. (CASARA, 2018, p. 182).

3.2. O CAMINHO DO ESPETÁCULO

O processo penal, segundo James Goldschmidt, é uma espécie de 
termômetro democrático. E, a despeito de ter sido afirmado no âmbito 
do processo penal, a afirmação abrange potencialmente todo o processo 
judicial, uma vez que a garantia do devido processo legal não se limita 
à esfera criminal. Nesse viés, o respeito às garantias processuais, porque 
fator constitutivo da democracia na mesma proporção que o princípio 
majoritário, é forma idônea de mensurar o quão democrática é deter-
minada sociedade. Inegável é a tensão entre um suposto interesse da 
sociedade em aplicar sanções a determinadas condutas - devidas todas 
as deferências aos teorizadores da pena - e o concreto interesse do juris-
dicionado em verificar o respeito às suas garantias.

Trata-se a Democracia sob um viés em que “não se assenta apenas 
no princípio majoritário, mas também na realização de valores 
substantivos, na concretização de direitos fundamentais e na 
observância de procedimentos que assegurem a participação livre e 
igualitária de todas as pessoas nos processos decisórios.” No mais, 
tem-se que “na configuração moderna do Estado e da sociedade, 
a ideia de democracia já não se reduz à prerrogativa popular de 
eleger representantes, nem tampouco às manifestações das ins-
tâncias formais do processo majoritário.” Complementa-se, ainda, 
aduzindo que “vive-se a era da democracia deliberativa, em que o 
debate público amplo, realizado em contexto de livre circulação de 
ideias e de informações, e observado o respeito aos direitos funda-
mentais, desempenha uma função racionalizadora e legitimadora 
de determinadas escolhas políticas.” (BARROSO, 2012, p. 81/84).
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O fenômeno verificado é a crença, sem aparente base epistêmica, 
da sociedade na retribuição de um suposto mal causado pelo jurisdicio-
nado, seja no âmbito de uma ação civil pública proposta contra ato de 
improbidade seja um dano na esfera cível ou ambiental, em que a sanção 
é tida sob uma perspectiva quase cristã de purificação do sujeito. É a 
correlação necessária entre dano e reparação que parece não mais bastar 
no imaginário social:

Sem a pretensão de tratar das causas que levaram ao que o autor 
chama de civilização da morte como pena, sob pena de desvirtuar 
o objeto da pesquisa, busca-se apenas apontar que, a despeito de 
ser conhecida como idade das trevas, a pena para um crime repu-
tado dos mais graves para a sociedade atual (homicídio) era tão 
somente a prestação pecuniária, sendo o exílio o último dos casos. 
É aspecto interessante de se notar que no período germânico, ou 
bárbaro, “profunda e obscura idade média”, a pena de morte para o 
homicídio, não existe. Em seu lugar, há o preço do sangue, seguido 
pelo confisco de bens ou pelo exílio. (MEREU, 2005, p. 12).

Ver o sofrimento do indivíduo, ainda que ineficiente para a 
restauração do status quo ou a despeito de ter sido o dano reparado, 
gratifica e satisfaz sentimento coletivo de quitação:

Pedro Egydio é preciso ao consignar que “é necessário reconhecer, 
no cidadão médio, a prevalência da crença no encarceramento, 
remédio tido como o mais eficaz para punir os delinqüentes.” E 
complementa que “o imaginário popular, com efeito, impulsionado 
por notícias e interpretações tendenciosas dos meios de comu-
nicação escrita e falada, vê na prisão o instrumento da vingança 
legítima do Estado e da recuperação do apenado. (CARVALHO; 
PASSETTI; SILVA 1997, p. 140/141)

Nesse sentido, a pena - leia-se sanção – sofre, independente-
mente de sua acepção teórica, de uma irracionalidade flagrante, decor-
rente da superação de suas matrizes retributiva e preventiva(KARAM; 
PASSETTI; SILVA 1997, p. 67), cuja finalidade precípua é, sob um viés 
jurídico, a manutenção da coesão social e, sob um viés sociológico, a 
instrumentalização do exercício do poder perpetuado sem a exposição 
de seu verdadeiro fim.
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Seguindo essa perspectiva, o neo-obscurantismo de que trata 
Rubens R. Casara é ponto fulcral na análise do cenário social no qual o 
Poder Judiciário se insere como ator legitimador e manipulado, isto é, 
sujeito ativo e passivo do sistema. Nesse sentido, vale a menção a Juarez 
Tavares ao ensinar que “KANT mesmo afirmava, como consequência 
do imperativo categórico, que o último criminoso deveria ser julgado e 
condenado, independente de preencher qualquer finalidade.” (TAVARES, 
2018, p. 74). E acerca do neo-obscurantismo:

O termo conota a refração da razão, mais especificamente, a 
doutrina que pretende que a instrução penetre as massas. Para 
Rubens Casara, “Trata-se de uma das principais causas do cres-
cimento do pensamento autoritário na sociedade brasileira. Sem 
o empobrecimento do imaginário, consequência necessária da 
adesão à razão neoliberal, o Estado Pós-Democrático não teria 
surgido.” Complementa, ainda, em relação ao referido empobre-
cimento, que “atacar a diferença, transformar em inimigo todos 
os que pensam diferente, optar pelo ter em detrimento do ser 
(Erich Fromm), usar pessoas e amar coisas (Joel Birman), sentir 
medo da liberdade (salvo da liberdade para consumir) com a 
correlata aposta em medidas autoritárias como forma de se abster 
da responsabilidade tanto pela liberdade quanto pela vida em 
democracia, em clara tendência compulsiva à submissão ou à 
dominação travestida de “segurança”, são sintomas de uma época 
em que o pensamento se reduziu ao modelo bélico-binário: bem 
versus mal, amigo versus inimigo, direito versus esquerda, etc. 
CASARA, 2018, p. 49)

Nesse sentido, observa-se, sob o prisma foucaultiano de bio-
poder, a necessidade de imposição, sempre sugestiva, imperceptível, de 
ideologia, em espécie, a neoliberal que se consubstancia na ressignifi-
cação de valores e de sentimentos, na crença de que cada indivíduo é 
um empresário de si - desconsiderando o viés exploratório do sistema 
econômico - e o medo cada vez maior da liberdade, evitando a auto 
responsabilização com a democracia e o coletivo.

Isto porque, além do sabido pressuposto caracterizador de 
tratamento do homem como fim em si mesmo, a finalidade de uma 
sanção não deve perseguir uma finalidade política, declarada ou não, 
senão ser consequência de um processo democrático, tanto de elaboração 
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da norma penal quanto de aplicação desta, que abrange o entendimento 
do indivíduo como capaz de ser gestor de sua própria existência (TAVA-
RES, 2018, p. 29).

Cumpre, então, conectar o conceito de pós-democracia e com 
o que se denomina “espetacularização do processo”. A pós-democracia 
parece afirmar-se e consubstanciar-se em um estágio social em que os 
direitos e garantias fundamentais são encarados como obstáculos à 
consecução de determinados objetivos, especialmente os econômicos.

Na visão de Esther Solano, define-se a pós-democracia como 
“um sistema de fachada democrática, com instituições representativas 
que aparentemente funcionam (na pós- democracia, votamos, elegemos 
a nossos representantes), mas, por debaixo desse exterior puramente 
formal, o sistema está totalmente capturado pela lógica capitalista. Eis aí 
o paradoxo: uma democracia que funciona na aparência, mas cada vez 
mais esvaziada de conteúdo e sentido (TOLEDO, 2018, p. 55).

Por volta do final do século XX, com o fim da 2ª Guerra Mundial, o 
mundo, perplexo com a banalização das atrocidades perpetradas contra 
a humanidade (HOBSBAWM, 1995, p. 58) balizadas pelos sistemas jurí-
dicos totalitários, inicia um processo de valoração do homem enquanto 
objeto central do direito. Em outras palavras, distancia-se da razão fria 
como propulsor único da validade do direito e a técnica hermenêutica 
da lei passa a ser vetorizada pela dignidade humana.

Ocorre que há uma ruptura no decorrer da história, como 
denomina Hannah Arendt, em que a evolução dos tempos 
deveria culminar no respeito incondicional à dignidade da 
Pessoa Humana. Ao revés, testemunha-se um tempo em que os 
totalitarismos disfarçam-se de políticas de segurança pública 
e garantes das instituições democráticas, compondo a própria 
estrutura do Estado CARVALHO; PASSETTI; Edson; SILVA, 
1997, p 146/148.

O modelo de Estado de bem-estar social que fora apontado 
como responsável pelas crises do início do século, servindo de propulsor 
e pretexto para a ascensão do discurso fascista e a implementação do 
Estado totalitário, retorna como proposta de um Estado democrático, 
pautado pelo ideal de justiciabilidade e dignidade da pessoa humana.

A breve digressão presta-se à demonstração de que o inchaço do 
Estado, no sentido de garantidor do indivíduo e limitador de si, atinge 



407

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

um alto patamar, mas acaba por provocar uma reação das forças políticas 
liberais econômicas que, recendendo seus ideais, dão gênese ao chamado 
Estado Neoliberal. A visão estatal agora passa a ser, não mais de um 
indivíduo/cidadão, mas de um indivíduo/ consumidor. O ser humano, 
afinal, como se sabe, na modernidade constituiu seus laços, dentre 
outras coisas mas principalmente, a partir da dignidade humana. Agora, 
porém, no neoliberalismo, virou consumidor; e tem aparecido assim, 
como se isso fosse normal. Quem não consome, por outro lado, está, 
de certa forma, fora da ordem, mormente porque aquilo que começou 
como mera teoria econômico-política virou, logo, epistemologia; e dita, 
cada vez mais, a racionalidade que preside o agir de todos; ou quase 
todos. Aquele que não consome, junto com seus próximos, tende a ser 
objeto de ódio, justo o oposto do amor. Enfim, se não consome, é visto 
como diferente; e sobre ele não se tem controle, razão pela qual parece ser, 
sempre, uma ameaça. Nesse contexto, a espetacularização do processo 
seria ferramenta de uma suposta ideologia neoliberal a serviço da gestão 
daquele que está à margem, isto é, que não está apto ao consumo.

“É preciso ressaltar que há uma diferença entre a teoria neoliberal, 
que surge a partir da crise dos anos 1930 e a racionalidade 
neoliberal que se desenvolve entre os anos 1980-1990, época em 
que a lógica do mercado começou a se tornar uma “lógica 
normativa generalizada” (Dardot e Laval) que condiciona desde 
o Estado e seus agentes até o mais íntimo de cada pessoa (CA-
SARA, 2018, p. 49)

A mídia detém papel fundamental de veiculador da referida 
ferramenta. A profusão de episódios mais violentos, com ênfase no 
caráter abjeto da conduta praticada, em um corpo social que, predo-
minantemente, tende a valorizar um viés autoritário e conservador no 
campo ideológico e dos costumes, acaba por produzir solo fértil ao 
surgimento de um maniqueísmo no seio social, facilitando o distancia-
mento do outro como se este não participasse da mesma comunidade.

A desumanização do suposto autor de um fato e o afastamento 
da realidade social, por conseguinte, reduzem a capacidade empática, 
promovem a ignorância acerca de outras formas reais de violência e 
constituem na plateia o sentimento de retidão, de forma que seria esta 
merecedora de dignidade, e o outro, que aparentemente não possui a 
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mesma idoneidade moral, não deteria a mesma presunção, tendendo 
a ser demonizado e destituído de um quadro de direitos que deveria a 
todos abranger.

Sobre a desumanização, ainda é possível aduzir ao aduzir que 
“na vigente formação social capitalista, a liberdade vem sendo tratada 
dentro de uma lógica de mercado. Como consequência disso, a própria 
pessoa passa a ser situada como mercadoria, inclusive quanto às suas 
manifestações culturais, o que provoca necessariamente sua desumani-
zação (TAVARES, 2018, p. 30).

Já no que tange ao pensamento de merecimento da reprimenda 
por terceiro, a compreensão resta mais clara, pois “o inimigo de guerra 
não é pessoa, convém eliminá-lo, condená-lo à morte lenta no cárcere, 
longe do olhar da sociedade.” Aduz-se que “os horrores das guerras 
mundiais, efeitos diretos dessa ruptura, transformaram-se por sua vez 
em causas de nosso amortecimento ético diante da tortura infligida ao 
“totalmente Outro”, isto é, àquele que não temos por nosso semelhante, 
seja por estar longe, no ostracismo do cárcere, seja por ser o próximo 
que nos aflige por seu comportamento (CARVALHO; PASSETTI; SILVA, 
1997, p 145/147).

Por outro lado, casos pontuais que são abraçados pela mídia 
ganham conotação teatral. O suposto autor de um fato, seja de impro-
bidade seja de dano ambiental, por exemplo, uma vez noticiado, perde, 
perante a opinião pública, seu estado constitucional de inocência e 
assume a posição inequívoca de autor do ilícito.

A infração de um dever jurídico, consumado ou tentado, inde-
pendentemente de prova inequívoca e trânsito em julgado, “efeti-
vamente lança o indivíduo contra todo o corpo social; a sociedade 
tem o direito de se levantar em peso contra ele, para puni-lo. 
Luta desigual: de um lado só todas as forças, todo o poder, todos 
os direitos. (...) Constitui- se, assim, um formidável direito de 
punir, pois o infrator se torna o inimigo comum. Até mesmo pior 
que um inimigo, é um traidor, pois ele desfere seus golpes dentro 
da sociedade. Um “monstro (FOUCAULT, 2014, p. 89)
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3.3. A INTERFERÊNCIA EFETIVA DO ESPETÁCULO NO PROCESSO

Seria ingênuo pensar que os julgadores competentes para a 
apreciação da controvérsia estariam aquém da versão midiática dos fatos 
e, num viés psíquico, que não se convenceriam de uma ou outra hipótese, 
passando a buscar, já no processo, as provas que a confirmam.

O viés de confirmação a que se faz referência é processo cognitivo 
natural e consubstancia-se na busca ou na valoração direcionada de ele-
mentos que confirmem a hipótese escolhida pelo julgador. Noutro giro, 
a dissonância cognitiva trabalha no sentido contrário, contudo com a 
mesma finalidade, qual seja a rejeição daquilo que ataca o convencimento 
do julgador. Em outras palavras, os dois aspectos psicológicos comple-
mentam-se em um atuar positivo e negativo. Utilizado na literatura para 
identificar este fenômeno de sobre/subvalorização de evidências, o viés 
de confirmação é definido por Nickerson (1998, p. 175) como a “busca 
ou interpretação de evidências de maneira parcial conforme as convicções 
existentes, expectativas ou hipóteses em questão.” O raciocínio não é 
desenvolvido para avaliar e corrigir uma intuição inicial, mas sim para 
encontrar justificativas capaz es de corroborá-la.

Fundamentada na premissa de que o indivíduo tende sempre 
a buscar um estado de coerência entre seus conhecimentos (opiniões, 
crenças e atitudes), desenvolve-se no sentido de comprovar que há um 
processo involuntário, por isso inevitável, para se chegar a essa “corre-
lação”, admitidas naturais exceções. Assim, especialmente atenta às situ-
ações em que há o rompimento desse estado e o indivíduo se encontra 
diante de incontestável incoerência entre seus próprios pensamentos, 
ou entre sua ação e sua razão (sujeito que fuma habitualmente - ação – 
toma conhecimento de que a nicotina é extremamente nociva para sua 
saúde – razão -, e permanece com o hábito, sem que queira matar-se 
ou adoecer, por exemplo), identifica e apresenta reflexos cognitivo-
-comportamentais decorrentes desse contexto antagônico e inquie-
tante. (...) Direto ao ponto, o âmago da teoria em estudo é formado por 
duas hipóteses: (a) existindo dissonância cognitiva haverá também uma 
pressão involuntária e automática para reduzi-la; e, (b) quando há essa 
dissonância, além da busca pela sua redução, há também um processo 
de evitação ativa de contato com situações que possam aumentá-la. (...) 
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Portanto, admitindo-se que o indivíduo tenta sempre estabelecer uma 
harmonia interna entre suas opiniões, ações, crenças e etc., havendo 
dissonância entre essas cognições, dois efeitos subsistirão imediatamente: 
uma pressão para a redução/eliminação dessa “incoerência” entre os 
“conhecimentos” ou “entre a ação empreendida e a razão”; e, um afasta-
mento ativo de possíveis novas fontes de aumento dessa incongruência 
(RITTER, 2016, p. 85/88).

Os variados estudos sobre o tema demonstram que todos os 
indivíduos tendem a conferir um valor excessivo às informações confirma-
tórias, que são positivas ou que apoiam determinada posição, ao mesmo 
tempo em que tendem a subvalorizar as evidências que não corroboram 
suas convicções e expectativas. Especula-se que a razão mais provável 
para esta excessiva influência da informação confirmatória seja a maior 
facilidade de tratá-la cognitivamente (GILOVICH, 1993, p. 29-31)

O sistema acusatório, eleito pela Constituição de 1988, não 
decorre de previsão expressa, senão da convergência de diversas dis-
posições garantidoras as quais constituem suas características fundantes. 
O aspecto essencial do acusatório é a delimitação da atuação dos sujeitos 
no processo, de maneira que não haja nenhum sujeito que possa adentrar 
a esfera de atribuição dos demais.

A distinção mais relevante são as funções de acusar e julgar. 
Assim, como decorrência natural, a iniciativa probatória pertence às 
partes. Mas não só. O contraditório estabelece uma construção dialética no 
processo de construção da verdade - não a real, mas a endoprocessual 
- em que a paridade de armas é essencial. Ora, a manifestação limitada 
sobre determinada questão acarretaria em violação franca à isonomia 
das partes.

Outrossim, a liberdade de apreciação da prova constitui eminente 
limitador do Estado à própria pretensão punitiva, cabendo ao julgador a 
análise da prova e a estipulação de seu valor probante. Garante-se, portanto, 
que não poderá o Estado dobrar uma tarifa legal de prova em prol do seu 
interesse na punição de determinado ilícito.

Ressalva-se o não alinhamento com a doutrina do livre convenci-
mento motivado, posicionando-se ao lado da persuasão racional, uma vez 
que o vocábulo “livremente” do art. 155 do CPP e abolido dos arts. 373 
e 480, §2º do CPC confere ao julgador margem à discricionariedade her-
menêutica. Transmuta-se o sistema da íntima convicção, acrescendo-lhe a 
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imprescindibilidade de motivação, o que permite determinado grau de 
constrangimento em superior instância. Ainda assim, subsiste um grau 
de discricionariedade amplo na anuência à apreciação livre da prova, 
visto o fictício saneamento por meio da fundamentação fática e/ou 
jurídica. Ocorre que o julgador poderá, contudo, continuar a valer-se 
da dicotomia “escolha- fundamentação”, em que é eleita uma hipótese e 
posteriormente justificada. Mais democrática é a persuasão racional, eis que 
limita a liberdade de apreciação, isto é, de consideração ou afastamento, da 
prova. Cria-se a construção processual por meio da intersubjetividade 
dos operadores do direito, mas, principalmente, das partes do processo, 
não apenas do solipsismo do julgador, de forma que a racionalidade seja 
a discursiva sob a perspectiva habermasiana. É com este exato objetivo 
que cria-se o art. 489, §1ª do CPC e o art. 315, §2º do CPP, incluído pela 
Lei 13.964/19, na medida em que a determinação de um parâmetro 
daquilo que significa fundamentação tolhe um pouco mais a possibilidade 
de uma discricionariedade judicial. Em sentido contrário, vale a leitura do 

posicionamento de André Nicolitt (NICOLITT; OLIVEIRA, 2018, p. 127).
Do contraditório à separação de funções processuais, a maior 

garantia de um réu é a imparcialidade do julgador. Para tanto, é impres-
cindível a limitação do atuar probatório do magistrado, na medida em 
que o mero aprofundamento da prova já eventualmente produzida acar-
reta contaminação psíquica e em prejuízo à sua imparcialidade. Como 
já abordado, resta implícita nesta conduta o olhar atento de alguém que 
algo procura, seja em benefício seja em desfavor do réu

Qualquer atividade instrutória, ainda que sob pretexto de 
produção de prova em favor do réu, é engodo teórico, visto o princípio 
da comunhão das provas. Ou seja, a prova produzida, se ao fim e ao 
cabo é desfavorável ao réu, prejudicá-lo-á, uma vez estéril à valoração 
da prova a intenção daquele que a produziu. No mais, deve o julgador 
estar alheio a qualquer atividade investigatória evidentemente. Se o atuar 
probante do juiz é prejudicial à saúde processual, quanto mais não o será 
no curso da investigação na qual sequer há possibilidade de contraditório.

Quaisquer violações às prescrições acusatórias constituem “um 
desamor pelo contraditório” (CUNHA, 2010, p. 78). O magistrado deve, 
pois, agir no processo e na investigação como queda o indivíduo frente 
à intensa exposição a conteúdos cuja eventual tendenciosidade é quase 
imperceptível, isto é, como mero espectador.
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Parece razoável, entretanto, que se busquem, ao menos, as 
características principais do sistema eleito pela Constituição, qual seja o 
acusatório. Para tanto, o desafio prático que se faz imperioso transpor é 
a garantia da imparcialidade do julgador.

Obviamente, entendemos de forma categórica não haver funda-
mento jurídico - tampouco isso poderia vir a ser considerado razoável e 
desejável no âmbito do Estado Democrático de Direito - para a contenção, 
mesmo que tenhamos por pressuposto que qualquer direito pode ser 
objeto de restrições, nos termos permitidos pela Constituição, da 
liberdade de pensamento, da liberdade de expressão e da liberdade de 
exercício da atividade jornalística, por óbvio, devido à flagrante incons-
titucionalidade. É cediço, outrossim, que não há um sistema puro, seja 
acusatório seja inquisitorial, devido à essência teórica dos conceitos. É 
da natureza conceitual buscar uma pureza referencial não encontrada 
no mundo da vida. Verifica-se, então, a afinidade entre a transformação 
da lide em espetáculo e a violação ao sistema acusatório.

Assim, demonstra-se o entrelaçamento entre a espetacularização 
do processo judicial e a violação de garantias constitucionais materiais e 
processuais que, longe de ser uma teoria conspiratória, é fenômeno social 
que afeta sobremaneira a garantia fundamental mais relevante sob uma 
perspectiva processual, em especial nos procedimentos com viés perse-
cutório, qual seja a imparcialidade do julgador.

Ainda sob a luz da cognição de quem julga, é imprescindível 
desmistificar o dogma da verdade real que, a despeito de possuir maior 
menção no processo penal, impacta da mesma forma os procedimentos 
cíveis em que se persegue o jurisdicionado. Afinal, abandonando uma 
visão ingênua do fenômeno, não se pode deixar de levar em consideração 
que o processo judicial não deixa de ser apenas uma das várias formas 
de percepção da realidade.

o mito da verdade real está intimamente relacionado com a estru-
tura do sistema inquisitório; com o “interesse público” (cláusula 
geral que serviu de argumento para as maiores atrocidades); com 
sistemas políticos autoritários; com a busca de uma “verdade” a 
qualquer custo (chegando a legitimar a tortura em determinados 
momentos históricos); e com a figura do juiz-ator (inquisidor).” 
Em suma, “há que se “descobrir” a origem e a finalidade do mito 
da verdade real: nasce na inquisição e, a partir daí, é usada para 
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justificar os atos abusivos do Estado, na mesmo lógica de que “os 
fins justificam os meios (LOPES JR, 2018, p. 117).

Seu método é baseado, principalmente, na reconstrução de fatos 
por meio de documentos e relatos os quais pretende quem os produz 
que sejam capazes de gerar em terceiros as inferências mínimas à (re)
criação da hipótese mais provável. Documentos, por si só, a depender 
de seu teor, são idôneos à demonstração de determinados fatos, como 
a propriedade de um imóvel. Se seu teor tange a informação técnica de 
um laudo de busca e apreensão, o dado de prova, ou seja, seu conteúdo 
depende de interpretação do julgador, das partes e de quem o elaborou. 
Ocorre que, durante a maior parte dos procedimentos persecutórios, o 
julgador tem contato com apenas uma versão - a da acusação - e inicia a 
instrução com uma prévia noção da hipótese mais provável.

Relatos, ou a prova testemunhal, por sua vez, são ainda mais 
frágeis, na medida em que se fundamentam na memória de sujeitos. A 
imprecisão ensejada pelo lapso temporal entre a data do fato e a data 
da oitiva, tanto das testemunhas quanto dos acusados, deveria ser fator 
ponderado pelo julgador no momento da valoração da prova. Ao revés, 
impõe-se a mera confirmação daquilo que fora dito na fase investigatória, 
burlando a garantia do contraditório e da ampla defesa, eis que se fulmina 
a possibilidade de efetivo confronto do relato.

Note-se, por conseguinte, que o sentimento de retidão e de dis-
tanciamento daquele que é julgado somado ao contato prévio do julgador 
ao conteúdo investigatório dilaceram, objetiva e subjetivamente - haja 
vista os processos cognitivos de rejeição e de confirmação gerados por 
ideias pré-concebidas - as garantias fundamentais do contraditório, da 
ampla defesa, do devido processo legal e, principalmente, do julgamento 
imparcial, decorrência, como já demonstrado, da eleição constitucional 
pelo sistema acusatório. Há, nessa linha, riscos não apenas aos princípios 
normativos fundamentais, norteadores da Carta de 1988, mas ao próprio 
regime democrático de direito nos quais estes se alicerçam.
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Ainda que a sociedade caminhe na direção da acepção cada vez 
mais pura do sistema acusatório, a verdade é que julgamentos morais 
ainda afetam o Judiciário por meio de influências externas que, por vezes, 
extrapolam sua função social de serviço público e assumem contornos não 
tão democráticos. Essas influências estão fortemente ligadas à atuação 
da mídia sensacionalista, refletindo diretamente na relação do Estado e 
da Sociedade com os direitos humanos.

A atividade da imprensa é garantida por disposições constitu-
cionais introduzidas no ordenamento quando da abertura democrática 
em 1988. A liberdade de informação busca promover um maior controle 
da gestão pública pelos indivíduos a fim de que possam exercer ampla e 
livremente sua cidadania e garantir maior transparência e a legitimação 
do Estado Democrático de Direito. Contudo, há de se reconhecer que, 
apesar da importância da garantia constitucional, assim como de outras 
previstas, não se trata de um valor absoluto. Isto porque há uma inegável 
finalidade pública na profusão de dados e informações, a qual deve se 
balizar pela Constituição. Outrossim, quando um órgão da mídia divulga 
matérias e detalhes relacionados a um julgamento ou investigação, 
entram em um embate a liberdade de informação e os direitos do sujeito 
envolvido no caso.

Uma vez exposto a informações desordenadas e sensacionalistas, 
o interlocutor leigo, inapto à análise distanciada de preconcepções 
estereotipadas e de conhecimento, acaba por ser tomado pelo desejo de 
vingança, dando espaço à brutalidade típica da “caça às bruxas”, do 
suposto “inimigo”. Neste caso, o processo torna-se um fim acessório, não 
um meio, com o objetivo apenas de eliminar o inimigo. Cada vez mais 
os Poderes, em especial o Judiciário, veem-se diante de uma pressão 
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social para que se busquem soluções imediatas, ao passo que as garantias 
processuais ficam, desta forma, cada vez mais enfraquecidas.

Parece ficar demonstrado que a presunção de inocência é garantia 
constitucional cuja violação é mais facilmente percebida, uma vez que 
o caso é exposto de forma indiscriminada na imprensa, o jurisdicionado se 
torna centro de imputações e, mesmo sem um processo constitucional-
mente assegurado, vê-se sentenciado pela opinião pública, sem qualquer 
direito efetivo à defesa, tornando-a um estéril ator indesejado e tolerado, 
caracterizando uma verdadeira “presunção de culpa”. Ainda que seja 
posteriormente absolvido, os danos sofridos tornam irreparáveis, 
responder a uma ação penal ou civil pública, por si só, impacta nega-
tivamente a vida do indivíduo, fato de árdua demonstração por não se 
tratar de grandezas mensuráveis.

O contraditório e a imparcialidade, esta última decorrente do 
princípio do juiz natural e pressuposto para o desenvolvimento válido e 
regular do processo, também são desrespeitados sob a ótica do espetáculo. 
E, ainda que não se garanta a absoluta imparcialidade do magistrado, o 
princípio visa a assegurar um julgamento justo e tratamento paritário 
entre as partes, de forma que os aspectos subjetivos e objetivos que 
possam viciá-lo sejam ao máximo podados.
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 RESUMO

O presente trabalho levanta conceitos, controvérsias e inicia um estudo 
sobre uma possível aproximação da análise econômica do direito aos 
direitos fundamentais, mais especificamente sobre aquele elencado no 
art. 5º inciso LXXVIII da Constituição Federal, e assim utilizar a AED 
e o princípio da eficiência como metodologia para tornar o direito à 
celeridade processual o mais eficaz possível, alçando atingir, portanto a 
efetividade no direito. Para isso elaboramos um debate entre a metodo-
logia citada e os direitos fundamentais através de doutrina de ambos os 
conteúdos. Também, fizemos uma revisão literária de alguns dos mais 
relevantes autores para a análise econômica do direito, bem como de sua 
evolução ao longo do tempo.

Palavras-chave: Microeconomia; Racionalidade; Eficiência; Eficácia; 
Efetividade.
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1. INTRODUÇÃO

O estudo se iniciou após havermos tomado conhecimento 
acerca de um caso ocorrido no Município de Campinas em 2009. Na 
oportunidade, verificou-se que quase 16% de todo orçamento de 
medicamentos foram destinados ao atendimento de apenas 86 ações 
judiciais (ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, 2012, p. 19.), sugerindo, 
não apenas a ocorrência de ineficiência, mas também a inefetividade na 
aplicação de direitos fundamentais, com o claro comprometimento do 
direito à saúde daqueles que não recorreram (ou que não puderam 
recorrer) ao Poder Judiciário. Isso exemplifica que a busca solitária por 
eficácia da norma fundamental, como normalmente se vê na doutrina, 
não é o bastante. A aplicação da norma precisa ainda ser eficiente e efe-
tiva, já que nos termos bem colocados por Fernando Araújo (2005, p. 
38), o emprego de meios é avaliado em termos de maximização (alvo 
da eficiência), ou seja, a capacidade de alcançar o maior rendimento 
possível, a partir de um determinado conjunto de meios.

Indo mais avante, outro caso que se mostra muito relevante nesta 
linha abordada é a quantidade desmedida de temas com repercussão 
geral aguardando julgamento no STF. Em 2020, o número de temas 
com a mencionada repercussão geral já devidamente reconhecida, mas 
pendente de julgamento de méritos julgado, alcança o número de 300 
(trezentos). Importa ressaltar, neste sentido, que em 2019 o número de 
repercussões gerais que tiveram seu mérito analisados foi de 26 (vinte 
e seis)

2
. Assim, sem maiores esforços aritméticos, pode-se considerar 

que, caso não fosse admitido mais nenhuma repercussão geral (hipótese 
absolutamente improvável), com a manutenção da produtividade atual, 

2 Dados obtidos no site do Supremo Tribunal Federal, atualizados em 08.05.2020.
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ainda levaria, pelo menos, 11 (onze) anos para que se esgotassem as 
pendências atuais.

O que se destaca, nesse segundo caso, é um dos efeitos da 
morosidade processual, visto que certas causas implicam em um trabalho 
excessivo de demandas judiciais, que se acumulam e geram uma demora 
(também excessiva) na entrega da prestação jurisdicional pretendida. 
Em razão desta realidade, almeja-se uma forma que, sem desgastar a 
materialidade do direito - enquanto possuidor de uma normatividade 
jurídica organizadora das relações sociais -, habilite a condução do 
processo a uma trajetória mais célere. Umas das propostas que tem 
tomado grandes proporções no ambiente acadêmico brasileiro como 
um todo, mas principalmente no âmbito do direito processual civil, é a 
análise econômica do direito.

Nos termos que utilizaremos, a eficácia define-se como a relação 
entre os efeitos de uma ação e o objetivo pretendido por ela, e a efici-
ência 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 sobre eficácia é rasa e não demonstra 
o real problema da eficácia constitucional. A realidade a qual o Direito se 
dispõe possui uma complexidade enorme, que necessita de um olhar 
amplo e profundo.

Diante de uma suposta fragilidade dos direitos fundamentais, 
o estudo do binômio eficácia/ eficiência mostra-se como uma alterna-
tiva viável a complementar a análise anteriormente citada. Essa relação 
define-se como a busca da garantia da eficácia do direito fundamental, 
independentemente da teoria adotada, utilizando a eficiência como 
ferramenta para que essa eficácia seja alcançada com o melhor custo-
-benefício possível.

Visto isso, no presente trabalho ao citar a análise econômica do 
direito, estaremos nos referindo a Economic Analysis of Law. A AED 
(como sintetizamos a Análise Econômica do Direito no Brasil) é, em 
resumo, um método fundamentado em dois pressupostos. O primeiro 
é a racionalidade humana, assumindo que sempre se decidirá a favor 
da maximização do bem-estar, em tese aproximativa ao do utilitarismo. 
Já o segundo pressuposto é noção da escassez de recursos. É a busca 
pela melhor relação custo-benefício, ou seja, a relação mais eficiente. Há 
quem assim defina a questão:
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A análise econômica do direito, portanto, é o campo do conhe-
cimento humano que tem por objetivo empregar os variados 
ferramentais teóricos e empíricos econômicos e das ciências 
afins para expandir a compreensão e o alcance do direito e 
aperfeiçoar o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de normas 
jurídicas, principalmente com relação as suas consequências. 
(RIBEIRO; KLEIN, 2016, p. 18)

Ainda, é bem comum que, diante da raiz utilitarista da análise 
econômica do direito, alguns interpretem a ferramenta como um substituto 
à moralidade, em um campo fundamentalmente cientificista como parece 
ser a linha de alguns estudiosos do tema (ARAÚJO, 2017, p. 32 et seq.). 
Naturalmente, propor uma análise econômica como ferramenta auxiliar a 
assuntos legais, implica ofuscar as demais ferramentas. Não por isso, no 
entanto, faz-se um substituto. Defender a análise econômica do direito, 
esforço realizado por alguns juristas desde a década de 60 do século 
passado (MACKAAY; ROUSSEAU, 2015, p. 10), não é somente defender 
que o direito se sujeite à economia, mas sim defender que as ferramentas 
da economia complementem as técnicas utilizadas pelo direito.

Nesse quadro, adiantamo-nos para afirmar que a moralidade 
deve continuar sendo uma referência importante na análise jurídica, 
mesmo diante de uma análise econômica do direito. Em outras palavras, 
a economia não “pode tudo” e seus argumentos não possuem o condão 
de tudo justificar. Tendo isso em vista, não mais há problema em partir 
de princípios microeconômicos como, por exemplo, a afirmação de que 
mais riqueza sempre é preferível a menos riqueza.
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2. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO

A garantia da celeridade processual, disposta no art. 5º inciso 
LXXVIII da Constituição Federal, foi inserida pela EC 45/2004, tendo o 
Código de Processo Civil ratificado esse princípio em duas oportunidades: 
primeiro, no seu art. 4º; segundo, no art. 139, inciso II. Neste último caso, 
não como um direito, mas sim como um dever do juiz de velar pela du-
ração razoável do processo, bem como do Poder Legislativo, no sentido 
de produzir normas que garantam sua eficácia (ARRUDA, 2013, p. 510).

A sua juridicidade já era prevista mesmo antes de sua incor-
poração no Texto Constitucional. É possível, por exemplo, extrair sua 
normatividade na Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto 
de San José da Costa Rica -, em seu art. 8º, 1, tendo sido ratificado pelo 
decreto no 678, em 6 de novembro de 1992. Contudo, esta garantia, 
mesmo sem status constitucional, é precedente a tais alterações.

De antemão, cabe-nos esclarecer alguns preceitos jurídicos do 
direito fundamental à celeridade processual antes de adentrar nos 
aspectos econômicos e jurídicos presentes na aplicação deste. A cele-
ridade processual, como princípio redigido como cláusula geral (SAR-
LET, MARINONI; MITIDIEIRO, 2014, p. 766), é um dos postulados do 
direito fundamental ao processo justo, ao devido processo legal, tendo 
estreita relação à ideia da efetividade do processo. Ou seja, o processo 
não deve ser mero instrumento protelatório do resultado fático, ainda 
que nesse processo se respeite as garantias processuais, é necessário que 
o processo tenha como resultado a atividade satisfativa em tempo 
razoável, como previsto no art. 4º do atual Código de Processo Civil.

Devido ao seu caráter de direito fundamental, o direito à celeri-
dade processual possui um íntimo e indissociável vínculo com a noção de 
Constituição e Estado de Direito, havendo um nexo de interdependência 
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entre eles, onde definem a essência do Estado constitucional. Uma vez 
que os direitos fundamentais são a constituição, garantia e proteção das 
liberdades fundamentais. Além disso, o direito à celeridade processual 
é um dos mais fundamentais direitos do indivíduo, garantindo que ele 
possa reclamar todos seus direitos, ou seja, sem acesso à justiça eficaz e 
eficiente, todos os outros direitos tornam-se meras promessas vazias em 
um pedaço de papel.

A garantia da duração razoável do processo é um direito funda-
mental positivo, inclusive pelo entendimento adotado aqui, dado por 
Stephen Holmes e Cass Sunstein, de que todos os direitos são positivos 
(SUNSTEIN; HOLMES, 2019, p. 23-35), uma vez que todos possuem 
custos e dependem de uma prestação positiva do Estado. Afinal, o 
trâmite processual exige custo operacional, exige prestação por meio de 
pagamento de juízes, servidores, e também por um sistema tecnológico, 
entre outros custos.

Cumpre destacar, que a duração razoável do processo (RAMOS, 
2008, p. 62) é composta pela negação do excesso, seja o excesso de 
lentidão ou rapidez, logicamente a celeridade não se confunde com a 
aceleração processual, pois, a segunda prejudica a qualidade da presta-
ção jurisdicional. Ou seja, um processo que seja demasiado rápido ou 
lento não alcançará a entrega da prestação jurisdicional efetiva, sendo 
dever do processo garantir que a morosidade seja aquela necessária para 
a realização da completude da atividade jurisdicional. Essa também é a 
visão de José Afonso da Silva (SILVA, 2014, p. 179), quando afirma que 
a razoável duração do processo não quer significar necessariamente um 
processo veloz, mas um processo que deve andar de modo tal que as 
partes alcancem uma prestação jurisdicional em tempo hábil.

Assim, o objetivo deve ser a conciliação dos dois fatores na 
aplicação do direito no processo, de forma a guiar o procedimento 
acarretando no tempo ideal do processo, ou morosidade necessária, 
citada por Boaventura de Sousa Santos (1996, p. 390, apud RAMOS, 
2008, p. 73), que in factum é o ponto ótimo de Pareto do processo onde se 
alcança a maior rapidez sem perder qualidade na prestação da qualidade 
da prestação jurisdicional.

Para tal estudo, convém expor que adotamos a teoria do não 
prazo, a qual afasta a possibilidade de uma prefixação de um prazo 
máximo para o processo alcançar a prestação jurisdicional pretendida. 
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Este é também o entendimento da Corte Europeia de Direitos Hu-
manos (RAMOS, 2008, p. 61 e DIDIER JR., 2019, p. 124), que adota 
três parâmetros objetivos, sendo eles: a) a complexidade do assunto 
em questão; b) o comportamento das partes e de seus procuradores e 
c) o comportamento das autoridades judiciárias. Porém, Fredie Didier 
Jr. inclui, ao Brasil, o critério da análise da estrutura do órgão judiciário.
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3. MOROSIDADE PROCESSUAL

A morosidade processual não é um problema exclusivamente 
jurídico, seus efeitos perpassam por todas as ciências sociais. Destaque-se, 
por exemplo, seu efeito econômico, que tem o condão de danificar o 
sistema econômico do país, afugentando investidores, empresas, capital 
nacional, em suma, o dinheiro.

Diante da realidade de sobrecarga que vive o Poder Judiciário 
brasileiro, de acordo com José Rogério Cruz e Tucci (1997, p. 89, apud 
RAMOS, 2008, p. 54) podemos enxergar alguns fatores que acarretam 
uma maior morosidade processual. A primeira causa seria institucional, 
relacionada com a eficiência da administração judiciária. A segunda 
causa é a de ordem técnica e subjetiva, e diz respeito à ordem processual 
objetiva, e ao preparo dos operadores do direito, ou seja, o primeiro 
implica em uma melhor estrutura positiva do processo, e a segunda à 
própria capacidade instrutória ou até mesmo jurídica daqueles que atuam 
no processo. E, por fim, a terceira causa está relacionada com a insufi-
ciência material, seja das condições de trabalho em relação ao volume 
de demanda, seja, principalmente, com o uso eficiente desses recursos.

Sobre o argumento do custo para garantir a eficácia do direito 
exposto, qualquer direito possui custos, não apenas os direitos fun-
damentais de segunda dimensão (GALDINO, 2005, p. 200 et seq.). E 
o Estado, a fim de assegurar tal direito, precisa encontrar formas de 
garantir a eficácia jurídica da norma minimizando 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 denominado ótimo de Pareto.
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Assim, sabendo que um processo mais lento possui vantagens 
como uma análise mais criteriosa do julgador, apreciando detalhes e 
nuances do processo, e desvantagens como uma demora excessiva a dar 
uma resposta aos litigantes de seu conflito, gerando danos econômicos 
e psicológicos às partes, bem como uma descrença ao Poder Judiciário 
e do Direito como um todo.

Por outro lado, um processo mais rápido, não diríamos nem 
mesmo célere, mas, sim, acelerado, também gera vantagens, tais como a 
entrega da prestação jurisdicional mais breve, mas também a desvantagem 
de, na maior parte das vezes, não ser uma prestação adequada, uma vez 
que a atividade jurisdicional necessita naturalmente de um tempo, seja 
para refletir, seja para garantir os direitos das partes no trâmite proces-
sual. Outra desvantagem a ser citada seria, também, o descrédito que 
possivelmente poderia atingir o Poder Judiciário e, consequentemente, 
o Direito.

Podemos observar que, os dois fatores possuem vantagens e 
desvantagens. Por isso, propõe-se que, a diferença dessas vantagens e 
desvantagens - ganhos e perdas sociais -, seja denominado por “benefício 
social líquido”.

Figura 1 – Benefício social líquido em função exclusivamente da velocidade 
do processo.
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No gráfico acima, a visualização é facilitada. Nota-se que quando 
o processo é muito moroso é gerado um pequeno ou mesmo inexistente 
benefício líquido à sociedade. No entanto, à medida que a velocidade do 
processo aumenta, o benefício aumenta correspondentemente, até atingir 
seu ponto ótimo. Contudo, após esse momento, quanto mais se aumenta 
a velocidade do processo - na denominada aceleração processual -, mais 
se perde o benefício social líquido, do qual se beneficiaria a sociedade. 
Acrescente-se, ainda, que esta análise é particular de cada tempo, lugar 
ou ambiente observado, uma vez que diferenças nas circunstâncias citadas 
podem ocasionar diferentes resultados e, por via de consequência, o 
benefício gerado no alcance do ponto ótimo pode ser maior ou menor.
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4. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E TEÓRICOS REFERENCIAIS 
NA RELAÇÃO DIREITO/ ECONOMIA

A ciência econômica tem raízes na filosofia utilitarista de autores 
como John Stuart Mill, Jeremy Bentham e John Locke. Posteriormente a 
estes, vieram economistas propriamente ditos, tais como Adam Smith, 
Carl Menger, Karl Marx, Vilfredo Pareto, Frederic Bastiat, David Ricardo, 
Ludwig von Mises. Estes, dadas as divergências de opinião, formaram 
distintas escolas de pensamento, como a Escola Austríaca e a Escola de 
Chicago. Foi a partir destes autores que surgiu a base microeconômica na 
qual se fundamentaria futuramente a análise econômica do direito.

Posto que, então, as tomadas de decisões judiciais e políticas 
eram quase que estritamente dependente de opinião leiga às suas conse-
quências, dadas por políticos e juízes, a análise do impacto das políticas 
públicas e decisões judiciais não eram levadas em conta. E quando eram 
levadas em conta, eram apenas de maneira geralmente superficial e 
pouco científica. Assim, não se tinha boa perspectiva sobre efeitos reais 
da política e do direito sobre a sociedade. Frédéric Bastiat, economista 
francês do século XIX, aponta em seu texto “O que se vê e o que não se 
vê” (BASTIAT, 1850) algumas das mais controvertidas afirmações utili-
zadas no debate público, como, por exemplo, a que defende a necessidade 
de gastar dinheiro público para gerar emprego em determinado setor. O 
autor ataca essa proposta, explicando que os efeitos secundários, ou seja, 
o aumento da carga tributária aos demais membros do corpo social e, 
possivelmente, o desemprego em outros setores, também deveriam ser 
levados em conta na análise.

Décadas antes de Bastiat, Adam Smith, em seu clássico “A riqueza 
das nações” (SMITH, 2017), introduz a análise microeconômica utili-
zada na tomada de decisões. Na obra, ele defende a liberdade econômica 
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como principal motor do desenvolvimento, e explica o mecanismo de 
formação de preços no livre mercado. A obra de Smith se consagrou 
como uma das principais - senão a principal - contribuições à economia, 
ainda no decorrer do Século XVIII. Nesse contexto, a política, as leis e os 
tribunais começaram a ver-se cada vez mais permeados pela economia.

O marco inicial do movimento da AED, entretanto, só se deu 
nos anos 1960 com o artigo “The problem of social cost” (COASE, 1960) 
de Ronald Coase, tendo também escrito diversos artigos e livros sobre o 
tema, embora a mencionada obra tenha se configurado como o verda-
deiro gatilho para o surgimento do movimento. No texto, Coase analisa 
uma série de casos hipotéticos de conflitos de interesse individuais, e 
como indivíduos podem resolvê-los por conta própria ou com o Estado, 
comparando as alternativas.

Por intermédio desses casos, Coase sugere que, na maior parte 
das vezes, a ausência de custos de transação

3 é um incentivo a acordos 
ótimos, satisfatórios para ambos. Assim, indivíduos racionais agindo 
conforme seus próprios interesses maximizam seu bem-estar, escolhendo 
a solução com o menor custo para ambos.

Seguindo essa mesma linha, Guido Calabresi, para muitos, um 
dos autores determinantes para a consolidação da AED, também possui 
diversos artigos sobre compartilhamento de riscos, custo de acidentes, 
leis sobre danos à propriedade e indenizações. Junto com Coase, Cala-
bresi foi professor na Universidade de Chicago, onde ambos ensinavam 
economia na Faculdade de Direito.

Já Gary Becker, ainda nessa época, estendeu a AED ao estudo 
da criminalidade e discriminação. Para tanto, Becker aproveitou-se 
das ferramentas matemáticas da microeconomia de forma a modelar o 
processo de tomada de decisão por parte dos criminosos, bem como o 
processo de tomada de decisão por parte do Estado. Assim como Coase 
e Calabresi, Becker aplicou conceitos macroeconômicos e a Teoria da 
Escolha Racional a um escopo mais amplo.

O legado destes autores do surgimento da AED é trazer ao direi-
to algumas ferramentas econômicas. Como antes dito, essas ferramentas 
não possuem como finalidade a substituição de valores morais nos quais 

3 Por “custos de transação” se entende todo custo secundário necessário para efetivar 
um negócio ou acordo. Uma fusão entre duas empresas tem custos de transação, 
pois requer advogados, por exemplo.
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podem basear-se decisões judiciais, mas sim um auxílio ao próprio ato 
de tomada de decisões. Por esta razão, desconsiderar tais instrumentais 
teóricos poderia conduzir a diversos erros teóricos, posto que muitas 
das conclusões obtidas por modelos econômicos são contraintuitivas, e 
sua consideração no âmbito da análise jurídica possibilita a eliminação 
de conclusões equivocadas ou, ao menos, a mitigação dos efeitos dele-
térios destas.

Até então, a teoria microeconômica clássica e suas premissas 
sobre a racionalidade humana predominavam na academia. Não foi senão 
ao final da década de 1970 que ganhou relevância o que viria a se chamar, 
mais tarde, de economia comportamental. Herbert Simon, com o con-
ceito de “racionalidade limitada”, questionou a base da microeconomia 
e mostrou que, na verdade, as preferências humanas nem sempre são 
tão consistentes e que as escolhas nem sempre são tão racionais. Simon 
destaca a dificuldade de obter e processar informação corretamente.

Seguindo essa corrente, Daniel Kahneman, Richard Thaler e 
Cass Sunstein exploraram, também, os mais diversos tipos de vieses 
nos quais incorrem as pessoas (seja na esfera estritamente econômica 
ou não) na hora de interpretar dados e tomar decisões. Partindo dessa 
posição, Thaler e Sunstein desenvolvem o conceito de nudge

4
, pro-

pondo que a “arquitetura de escolhas” fosse feita com objetivo otimizar 
o resultado das decisões de indivíduos por via de (bem intencionadas) 
manipulações inconscientes.

Assim, diante do que foi brevemente apresentado, é possível 
afirmar que a ferramenta econômica se revela como um conjunto de 
contribuições de diversos autores construído no decorrer do tempo. 
Embora a análise econômica do direito possua menos de um século de 
existência, é ela fruto de uma ciência que vem evoluindo desde há muito.

4 A tradução literal seria “empurrãozinho”. Metaforicamente, significa um estímulo 
que induz à uma tomada de decisão específica.
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5. CONCEITOS ESSENCIAIS DA MICROECONOMIA

Para prosseguir com a aplicação da AED ao direito, é impor-
tante pontuar e explicar os principais conceitos que se podem extrair da 
microeconomia. Por questões de aproveitamento do espaço e do foco 
do texto, priorizaremos os aspectos qualitativos de tais conceitos. Uma 
explicação mais aprofundada exigiria conhecimento de cálculo diferencial, 
o que fugiria aos escopos fundantes do artigo. Dentre estes, são os 
principais: o conceito de custo de oportunidade e tradeoff; maximização 
e otimização; racionalidade econômica; e custos de transação.

O custo de oportunidade e tradeoff é basicamente o entendimento 
de que tomar uma decisão em um mundo com recursos escassos implica 
em deixar de tomar outra decisão. Assim, é a necessidade de abrir mão 
de B ou C para obter A, sendo, então, o custo de oportunidade de obter 
A é abdicar de B ou C. No mundo real, poderíamos ilustrar com diversos 
exemplos, e utilizando-nos de uma mais singelo, imaginemos um caso 
em que um estudante se depare com o tradeoff entre estudar mais 10 
minutos ou descansar esse período.

Indo adiante, faz-se necessário introduzir o conceito de oti-
mização. Um dos axiomas importantes da teoria microeconômica é 
a insaciabilidade dos agentes econômicos. Assim, queremos sempre a 
maior felicidade possível, sendo que, enquanto as empresas buscam o 
maior lucro possível, os políticos buscam, ou pelo menos deveriam buscar, 
o maior bem estar possível para a população. Para fins de exemplificação, 
podemos ilustrar, a seguir, como o governo buscaria maximizar a arre-
cadação tributária. Em um primeiro momento, nossa intuição pode nos 
levar a acreditar que a arrecadação máxima seria resultante da taxação 
máxima, sendo que a arrecadação seria igual à alíquota multiplicada 
pelo número de incidências. Com auxílio da matemática (embora não 
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possamos demonstrar, neste texto, o cálculo desenvolvido), demonstra-
-se que aumentar a taxação eleva a arrecadação até certo ponto, que é 
o ponto de máximo. Aumentar a carga tributária para além do ponto 
máximo provocaria queda na arrecadação. Essa ocorrência se justifica 
pelo fato de que impostos excessivos incentivarão a queda no número 
de transações realizáveis. Tornando mais concreta a afirmação apresentada, 
os impostos sobre o consumo, por exemplo, gerariam redução no 
consumo que, por sua vez, geraria redução na arrecadação tributária.

A curva que representa a arrecadação é denominada curva de 
Laffer e em função da carga tributária apresenta, a partir da utilização 
de uma dada alíquota crescente, forma de parábola voltada para baixo. 
Esse é um dos principais exemplos da aplicação da economia à política.

Figura 2 – Curva de Laffer: arrecadação tributária em função da alíquota.

Em continuidade a isso, é importante mencionar o conceito de 
racionalidade limitada. Tendo entendido os conceitos anteriores, é 
natural observar que algumas premissas das quais parte a microecono-
mia tem validez duvidosa. Assumir que agentes econômicos são racionais 
o tempo todo, e que possuem plena noção de suas preferências e que, 
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além disso, agem de maneira consistente com estas, pode parecer irrealista. 
E de fato é. A teoria dos prospectos (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979), 
obra de Daniel Kahneman e Amos Tversky, é uma obra marcante sobre 
o assunto, e suficiente para uma introdução ao conceito de racionalidade 
ilimitada.

Neste trabalho, os autores fazem experimentos com estudantes 
universitários, e os fazem escolher entre alternativas do tipo “30% de 
chance de obter 70 reais ou 70% de chance de obter 30 reais”. Em tese, 
os estudantes deveriam escolher a opção com a maior utilidade esperada. 
Na prática, isso nem sempre ocorre. A mensagem central do artigo 
consiste em mostrar que a maneira com a qual se dispõe as alternativas 
tem grande influência na decisão tomada pelos estudantes. Em alguns 
exemplos, o mesmo conjunto de opções é apresentado, porém escritos de 
maneira distinta, e as escolhas dos estudantes provam ser inconsistentes.

Um dos problemas, apresentado a 66 estudantes, consiste em 
escolher entre A e B:

Figura 3 – Alternativas apresentadas aos estudantes.

Na primeira escolha, A e B possuem o mesmo valor esperado, 
enquanto A’ e B’ também possuem o mesmo valor esperado na segunda 
escolha. A inconsistência reside em que, na primeira, preferem a opção 
B, enquanto na segunda preferem a opção A, como se algo houvesse 
mudado, quando na verdade deveriam simplesmente ser indiferentes 
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entre ambas, de acordo com a teoria clássica microeconômica. Diversos 
vieses atuam nesse processo decisório, tais como ancoragem, disponibi-
lidade, substituição, dentre outros.

Ronald Coase contribuiu tremendamente à análise econômi-
ca ao desenvolver o conceito de custos de transação. Embora simples, 
o conceito é de grande utilidade para a análise econômica do direito, 
principalmente na resolução de conflitos entre pessoas, sendo, inclusive, 
conhecido como “o teorema de Coase”. A ideia é de que, na ausência 
de custos de transação, indivíduos, buscando maximizar sua utilidade, 
chegam às soluções ótimas.

Coase explica que custos de transação, no mundo real, existem, 
e são muito importantes. A teoria clássica microeconômica enxerga 
indivíduos como plenamente conscientes de todos os preços do mercado, 
e plenamente capazes de negociar o melhor preço com qualquer outro 
indivíduo. Dentre custos de transação, podemos exemplificar os mais 
icônicos, como aqueles custos para formalizar um contrato. Na prática, 
existe um processo burocrático para contratar um trabalhador, por 
exemplo. Assim como há um custo no transporte até um supermercado 
para fazer compras, ou custos com advogados para realizar fusões entre 
empresas. Admitir a existência de custos de transação é reconhecer essas 
fricções que estão presentes em qualquer processo de negociação. Se 
uma transação mutuamente benéfica requer altos custos de transação 
para ser realizada, os envolvidos podem optar por não levá-la adiante. 
A conclusão dos estudos de Ronald Coase é que custos de transação 
baixos funcionam como óleo para as engrenagens de uma máquina, 
enquanto altos custos de transação seriam equivalentes a ferrugem que 
atrapalha seu bom funcionamento.

É ainda possível estender o conceito de Coase e adicionar os 
riscos de contrato aos custos de transação. Quanto maior o risco de 
quebra de contrato, maior o custo de uma transação. Essa já é uma 
discussão mais complicada, mas é válida para justificar a necessidade do 
império da lei. Um estado que garanta baixos custos de transação e que 
assegure o cumprimento dos contratos está incentivando um ambiente 
de negócios saudável para o país.

Relacionado, também, com a resolução de conflitos através de 
acordos, pois se o Estado facilita e estimula a resolução consensual de 
um conflito, está reduzindo os gastos públicos com o litígio, ao mesmo 
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tempo em que facilita o acesso à justiça por parte de litigantes e reduz 
seus custos com o processo. Claro que há também efeitos negativos, mas 
o exemplo ilustra a linha argumentativa defendida por Coase.
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6. A CELERIDADE PROCESSUAL E A ANÁLISE ECO-
NÔMICA DO DIREITO

Sempre foi uma preocupação do constituinte, a de que o disposi-
tivo expresso no inciso LXXVIII do Art. 5º da Constituição Federal viesse 
a dar azo à uma exteriorização de normatividade meramente progra-
mática (ARRUDA, 2013, p. 511), sem a devida efetividade que se exige 
de uma norma classificada como direito fundamental. O problema de 
estabelecer o conteúdo desse direito (no âmbito da discussão teórica 
que envolve a conformação dos direitos fundamentais) é, ainda, objeto 
de indagações.

Nessa linha abordada, questões que podem ser suscitadas são: a ) 
qual o sentido normativo extraível do inciso LXXVIII do Art. 5º da Cons-
tituição Federal ? b) Caso não seja este sentido normativo imediatamente 
extraível, quais os fatores que podem contribuir para que se encontre tal 
sentido? c) Questões de direitos fundamentais, (por óbvio relacionadas à 
dignidade humana e, nesta linha, a uma concepção muito específica de 
moralidade) podem ser analisadas em uma perspectiva da AED?

Ora, sendo os direitos fundamentais cláusulas abertas, não 
se pode negar a dificuldade de definir aprioristicamente o conteúdo 
normativo do dispositivo constitucional. Afora a dificuldade advinda 
da própria abertura semântica do texto, temos as dificuldades teóricas 
observadas em tempos de novo constitucionalismo nos quais o direito 
(principalmente aquele expresso por intermédio de normas de nature-
za principiológica) somente se define com maior exatidão na situação 
concreta.

A posição aqui defendida é a de que, diante do quadro apre-
sentado, faz-se necessário demonstrar que a velocidade de tramitação 
de um processo levado a cabo pelo Estado (judicial ou administrativo) 
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deverá ser estabelecida utilizando-se ferramentas que sejam capazes de 
aferir o sistema em sua completude, tanto sob uma perspectiva qua-
litativa, como sob uma perspectiva quantitativa. A “adequação moral” 
da decisão, ou mesmo a velocidade com que a mesma é proferida, não 
podem, isoladamente, definir a justiciabilidade atingida pela decisão.

A moralidade da decisão pode representar apenas e simplesmente 
um dos aspectos do que denominaríamos “justo global”, considerado este 
como o atingimento de um ponto ótimo que toma por consideração 
vários elementos (e mesmo valores) em disputa. Com isso, é possível 
afirmar que no campo da celeridade processual, como direito fundamental 
positivado no inciso LXXVIII do Art. 5º da Constituição Federal, leva-se 
em consideração, não apenas uma mera racionalidade instrumental, 
mas também uma racionalidade moral (substancial, de tipo kantiana), 
que corrobora com o atingimento de um justo global.

Não é mais possível desconsiderar o altíssimo grau de com-
plexidade que se deparam as sociedades contemporâneas, bem como 
a impossibilidade de se prescindir de todas as técnicas disponíveis na 
elaboração argumentativa para sustentação da melhor solução aos casos 
concretos em litígio. Na elaboração de argumentos para conformação 
de conteúdos de direitos fundamentais (no caso em análise, a razoável 
duração do processo) deve-se, sem maiores preconceitos, serem utilizadas 
as técnicas oferecidas também pela Economia. Não se fazem os argumen-
tos oferecidos pela AED, argumentos instransponíveis ou definitivos. A 
eles se juntam outros argumentos, inclusive e principalmente os de ordem 
moral, para uma ponderação que, analisada por um auditório razoável 
e racional, possa levar em conta aspectos morais, éticos e pragmáticos, 
como bem afirmaria Jürgen Habermas.

Por isso, instrumentos que a AED se utiliza podem ser utilíssimos 
no propósito de buscar argumentos adequados no processo de pon-
deração entre tempo para a conclusão da demanda e o atingimento 
da justiça substancial na busca pela definição do que venham a ser 
“celeridade processual” e “a razoável duração do processo”. O fato de 
que fatores morais não devam ser jamais descartados na análise conteu-
dística dos direitos fundamentais (cujo teor sempre dependerá de 
fatores fáticos, axiológicos e mesmo circunstanciais ao caso concreto) 
não implica que sua conformação não possa levar em conta (no pro-
cesso de sua limitação ou restrição) os argumentos apresentados pela 
análise econômica do direito.
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7. CONCLUSÕES

Tendo observado e estudado as sérias consequências de um 
sistema legal moroso e ineficiente, faz-se evidente a necessidade de 
aprimorar e tornar mais célere tais processos decisórios, garantindo o 
exercício dos direitos do maior número possível de cidadãos. Para isso, 
a análise econômica do direito pode ser uma excelente ferramenta 
auxiliar, embora não seja suficiente. E, dada a importância da garantia 
de direitos fundamentais, concluímos, assim, que diante de um cenário 
socioeconômico profundamente complexo e problemático, urge a 
necessidade do estabelecimento de um método prático (complementar) 
para a tomada de decisões públicas que atinjam sua eficácia e um maior 
nível de eficiência, visando impactar positivamente a sociedade e aqueles 
que dependem diretamente da ação estatal.

Vendo os principais ferramentais econômicos, pode-se sugerir 
que a grande ajuda da economia ao direito não precisa ser necessaria-
mente através de modelos quantitativos. Como antes dito, há variáveis 
impossíveis de medir numericamente. A intuição econômica, por sua 
vez, ou o entendimento qualitativo destas variáveis pode vir a ser uma 
enorme contribuição para a tomada de decisões.

No caso específico da celeridade processual, a intuição econômica 
concede a ideia de que pode existir um ponto ótimo onde o benefício 
líquido social é maximizado. Não é essencial, contudo, buscar por um 
modelo econométrico perfeito (que se afaste das análises morais que o 
caso enseja) para determinar exatamente o ponto ótimo, e sim usar a 
racionalidade calculadora da AED como produtora de novos argumentos 
a fim de dele tentar se aproximar.
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 RESUMO

O presente trabalho se propõe a apresentar, de maneira breve, uma 
análise sobre algumas prerrogativas processuais da Fazenda Pública em 
juízo, a partir da revisão bibliográfica e a análise legislação processual 
vigente e da jurisprudência. Adotando-se a metodologia comparativa 
entre o atual Código de Processo Civil de 2015 e o antigo Código de 
1973, dá-se especial atenção aos honorários advocatícios e aos prazos 
processuais discutindo as mudanças e ampliação das prerrogativas da 
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 inovar. Portanto, a pesquisa não buscou exaurir o 
tema, mas despertar a discussão bibliográfica e legal acerca das prerro-
gativas processuais.

Palavras-chave: isonomia; advocacia pública; prazo; honorários.
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1. INTRODUÇÃO

Com pouco mais de quatro anos de vigência, o Novo Código 
de Processo Civil (CPC/2015) apresenta métodos que objetivam tornar 
mais célere o rito do processo judicial. Essa foi, inclusive, a justificativa 
daqueles que defendiam a necessidade de o ordenamento possuir nova 
codificação para reger as normas processuais brasileiras, bem como 
conferir maior coesão sistêmica e segurança jurídica à tutela jurisdicional.

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

Buscar comparar as mudanças referentes à atuação da Fazenda 
Pública no processo judicial, com o uso das prerrogativas a ela inerentes, 
é procurar compreender se o CPC/2015 é efetivo em alcançar o objetivo 
a que se submeteu cumprir, bem como averiguar se a Advocacia Pú-
blica consegue ser eficaz no dever de garantir o interesse 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.

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, garantido pela 
Constituição Federal. Em seguida, averiguou-se a repercussão de duas 
prerrogativas processuais em específico, quais sejam, o prazo processual 
em dobro e os honorários advocatícios. Posteriormente, foi realizado 
estudo de caso concreto onde a aplicação das prerrogativas tomou papel 
protagonista na solução do litígio.
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Por fim, após todo os relatos e discussões acerca do tema, 
buscou-se elucidar se as mudanças inseridas no Novo Código de Processo 
Civil, no que diz respeito à edição de suas prerrogativas, contribuiu 
significativa e positivamente para o exercício da Advocacia Pública.
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2. METODOLOGIA

A partir da pesquisa qualitativa bibliográfica, mediante a leitura 
de doutrinas, trabalhos acadêmicos e jurisprudência referentes ao tema, 
buscou-se analisar 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.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para compreender o significado de Fazenda Pública no processo 
civil, é preciso primeiramente entender seu sentido etimológico; dessa 
forma, Fazenda pública dentro do direito processual se refere ao poder 
público, Estado atuar em juízo, mesmo representado por um ente 
público ou por uma pessoa jurídica da Administração direta ou indireta 
(CUNHA, 2018).

Nesse sentido, por se tratar do erário, há sempre um interesse 
maior que do próprio beneficiário porque se trata da administração 
pública e seus súditos como um todo, dessa maneira, sustenta-se que há 
um direito processual público para lidar com a Fazenda Pública em juízo, 
já que há várias diferenças de regras processuais e entre o particular, que 
atua em benefício próprio, e o erário (RODRIGUES, 2016).

Quando se trata de Administração Pública, deve-se ressaltar 
que ela é regida pela supremacia do interesse público, o qual dispõe que 
a atuação desta deve-se ater ao interesse público em detrimento do inte-
resse privado, dessa maneira cabe, então, à Fazenda Pública preservar o 
coletivo também no âmbito do processo civil. Por esse motivo a Fazenda 
goza de algumas prerrogativas processuais, para possibilitar sua atuação 
no processo, isso porque além de ter que zelar pelo coletivo, enquanto 
o particular atua pelo a seu próprio interesse, ela também é uma das 
maiores litigantes do poder judiciário (CUNHA, 2018).

Assim, pelo princípio da isonomia, previsto no artigo 5°, caput 
da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), segundo 
o qual todos devem ser tratados iguais a medida de sua desigualdade, 
para garantir a paridade entre a Fazenda pública e o particular, lhe são 
conferidas tais prerrogativas.
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Primeiramente, é preciso entender que o Código de Processo 
Civil de 2015, em substituição ao de 1973, trouxe mudanças significativas 
em muitos ramos do direito processual. Na exposição de motivos do 
NCPC/15, é possível perceber que questões como a democratização e 
constitucionalização do processo, a celeridade processual e a efetividade 
são pontos chave e relevantes para as atuais normas processuais. Com a 
modernidade e as evoluções do direito e do processo, fez-se necessário a 
reforma total do código anterior, o qual os ritos eram vistos como muito 
aparelhados e demorados, e precisava-se encontrar uma solução para o 
esgotamento do judiciário que se encontrava abarrotado de demandas.

No Código de 2015, foram criados institutos como a mediação 
e conciliação, arbitragem, o processo eletrônico, entre outros, com o 
intuito de viabilizar a economia processual. A celeridade, então, passa a 
ser um princípio que deve reger a relação processual, no qual as decisões 
das demandas devem possuir um prazo razoável. Em vários em aspectos 
o Código de Processo Civil de 2015 conseguiu cumprir aquilo ao qual se 
propôs, porém no âmbito de algumas prerrogativas da Fazenda Pública 
inovadas no CPC/15 pode-se perceber que o código retrocedeu um tanto 
em alguns pontos.

Dentre as prerrogativas processuais que cabem à Fazenda 
Pública, uma delas é a de prazo, que está contida no caput do artigo 
183 do CPC/15, que define que a  fazenda pública possui prazo em 
dobro para todas as suas manifestações, exceto aquelas que possuem 
prazo próprio definido pela lei (RODRIGUES, 2016).

No antigo código de 1973, a fazenda pública também possuía 
prerrogativa de maior prazo, porém este não era em dobro, o artigo 188 
do anterior Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73) dispunha que 
a Fazenda Pública tal qual como Ministério Público, possuía prazo em 
dobro para recorrer e quádruplo para contestar (RODRIGUES, 2016).

Analisando as duas prerrogativas, tem-se a aparência que o prazo 
em dobro é de grande avanço para a celeridade do processo, já que antes 
havia o prazo de duas a quatro vezes maiores que o particular; porém 
é necessário ater-se que com o advento do código processual civil de 
2015, a advocacia pública passou a ter prazos diferenciados não só para 
recorrer e contestar como em todas as manifestações, além do que, a 
contagem de prazos no NCPC, é apenas em dias úteis e não mais em 
dias corridos como era no antigo CPC.



463

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

Nesse sentido, nos litígios envolvendo a Fazenda Pública e o 
particular pensando-se na quantidade de manifestações e prazos, ainda 
há sim a vantagem do prazo mais extenso que seu adversário, o que 
prejudica na celeridade almejada pelo anteprojeto de Código de Processo 
civil, e por vezes faz-se questionar a própria democratização do processo.

A Fazenda Pública também possui prerrogativa de intimação 
pessoal, que corresponde a um dos meios de notificação dos atos 
processuais a determinada parte, ela serve para que a parte tome 
conhecimento dos atos ou termos acontecidos no processo, como dispõe 
o artigo 269 do CPC/15. A intimação, de regra, é feita na presença do 
advogado, a pessoal é feita na presença da parte. A prerrogativa de ser 
intimada pessoalmente decorre do artigo 183 §1º do CPC/15, e um ponto 
importante é o caput do artigo que define o início da contagem desses 
prazos apenas após a intimação pessoal, ou seja, após a remessa ou carga 
dos autos da demanda à advocacia pública (NEVES, 2016).No CPC/73, 
não havia menções a intimação pessoal da Fazenda pública.

A intimação pessoal interfere diretamente na questão dos 
prazos, já que no modelo padrão o prazo de manifestações processuais 
para o particular é de 5 dias úteis, geralmente contados a partir da 
intimação, conforme previsão do artigo 218 CPC/15; no caso do poder 
público em juízo esse prazo dobra e só passa a ser contado com remessa 
ou carga dos autos.

O processo eletrônico surge no Brasil ainda sob vigência do an-
tigo código de processo civil de 1973, pela Lei 11.419/2006. Sua proposta 
era trazer a informatização do judiciário para lidar com o problema da 
morosidade processual, a referida lei regula o procedimento eletrônico, 
e determina os procedimentos processuais cabíveis no meio digital. 
Atualmente o processo eletrônico é previsto pelo NCPC/15, que regula 
algumas regras desse instituto, como por exemplo, a necessidade da indi-
cação do endereço eletrônico da parte, publicação de atos processuais 
no meio eletrônico, entre outros (ALMEIDA FILHO, 2011).

Na questão do prazo processual, a Lei 11.419/2006 estabeleceu 
que os prazos para as manifestações processo eletrônicos têm início com 
o primeiro dia útil que seguir a data da publicação do ato processual. O 
tempo dos termos é contado da mesma maneira do código de processo 
civil, ou seja, o prazo simples é de cinco dias, como dispõe o artigo 218, 
§3°, do CPC/15. O processo eletrônico trouxe uma série de facilidades 
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para a parte quanto ao acesso dos autos e, principalmente, em relação 
ao horário, já que os autos podem ser acessados em qualquer horário, os 
prazos se esgotam a meia noite da data limite, como resguarda o artigo 
213 do CPC/15 (ALMEIDA FILHO, 2011).

Em relação aos entes que possuem prerrogativas processuais, 
como a Fazenda Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público, 
em relação ao prazo, este também se estende ao processo eletrônico. 
Nessa questão, o artigo 229, §2º, do NCPC/15, dispõe que a prerrogativa 
de prazo em dobro não alcança o processo eletrônico, porém essa dispo-
sição somente abarca os casos de litisconsortes com advogados diferentes.

A dilatação de prazos para os entes do Poder público quando 
em juízo no processo eletrônico é injustificável, já que a proposta do 
procedimento eletrônico é ser mais célere e, diante das facilidades criadas 
pelo novo sistema processual, o prazo em dobro ofenderia também o 
princípio da isonomia, tratando o Estado no processo como uma “Super-
parte” (ALMEIDA FILHO, 2011).

Acerca do fato, uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) no ano de 2018 demonstrou que o número de processos eletrônicos 
tem crescido bastante no judiciário, somando 83,8% do total de todos os 
processos abertos no mesmo ano (BRASIL, 2019) A justiça federal, que 
possui competência para processar e julgar as causas em que a União, 
entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na 
condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, como dispõe o art. 
109, I da Constituição Federal de 1988, somava um total de 81,8% de 
ingresso em processos eletrônicos no ano de 2018. Em outra pesquisa 
do CNJ, no ano de 2012, demonstrou que o maior litigante da Justiça 
federal era o setor público federal, que ocupou 68,8% das demandas 
(BRASIL, 2012).

Diante dos dados mencionados, a correlação entre o número de 
processos eletrônicos e porcentagem de litígios que envolvem a Fazenda 
Pública como parte ocupa apenas na Justiça Federal, é de se projetar 
que por ocupar mais da metade das demandas, boa parte destas é 
peticionada via processo eletrônico, já que a cada ano a informatização 
cresce mais e a grande maioria das ações da Justiça Federal é iniciada 
digitalmente.

Ademais, a prerrogativa de prazo em dobro, principalmente na 
ótica do procedimento eletrônico, se torna um paradoxo a solução da 
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morosidade processual. É realmente contraditório pensar que o instituto 
criado para trazer celeridade, economia processual e maior efetividade as 
decisões judiciais, com maiores facilidades de prazo e acesso aos autos, 
é compatível com o prazo em dobro para a Advocacia pública que se 
torna injustificável dentro de um processo eletrônico, servindo apenas para 
aparelhar e atrasar um procedimento que deveria ser mais rápido e efetivo.

A palavra “prerrogativa” encontra, no senso comum, significado 
equivalente a “privilégio”, suscitando um entendimento equivocado de 
injustiça em razão do tratamento diferenciado que é concedido ao titular 
de uma prerrogativa. Desse entendimento emergem debates e questio-
namentos acerca do conhecido princípio da isonomia, consagrado pela 
Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, que determina o tratamento 
equitativo a todos os cidadãos. Contudo, tal princípio não pretende 
garantir um tratamento idêntico aos súditos da lei, mas sim, considerar 
as diferenças de cada um e a partir disso proporcionar a igualdade. Nessa 
linha de raciocínio:

O princípio da igualdade, longe de pretender conferir tratamento 
substancialmente idêntico a todas as pessoas, entes, sujeitos e 
organismos, leva em conta as diversidades de cada um. tomando 
como parâmetro a notória e antiga lição de Aristóteles, segundo 
quem a Igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desi-
gualmente os desiguais.

O Novo Código de Processo Civil prevê o princípio da igualdade 
em seu artigo 7º, o qual, em consonância com o objetivo do princípio da 
isonomia, não pretende que no curso de um processo o juiz conceda às 
partes as mesmas regras, mas sim, igualdade de oportunidade para que 
ambas tenham condições iguais de defesa.

É nesse contexto que as prerrogativas concedidas por lei à 
Fazenda Pública encontram justificativas, tendo como base o entendimento 
supracitado atribuído ao princípio da isonomia. São regras especiais confe-
ridas as entidades da Administração Pública para que em Juízo tenham 
condições de litigar com igualdade. Isto posto, é necessário conhecer as 
razões e circunstâncias que fazem a balança pesar mais para um lado 
que para o outro, surgindo então a necessidade de conferir prerrogativas 
a Fazenda Pública.
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Em Juízo, a Administração Pública atua com o objetivo prin-
cipal de tutelar o interesse público, sendo válido salientar que este 
interesse está acima do privado. Portanto, é preciso que a Administração 
reúna condições e oportunidades muito mais amplas que o particular. 
Em muitos casos, a Fazenda Pública está defendendo o erário, que é 
a receita de toda contribuição feita pela sociedade, o que justificaria o 
limite imposto pelo Código Civil de 1973 aos honorários advocatícios 
de sucumbência devidos pela Fazenda Pública (RODRIGUES, 2016).

Outro ponto a ser destacado é a diferença de tempo e de trabalho 
que gozam os procuradores e os advogados particulares para se dedi-
carem as suas respectivas causas. Os advogados particulares gozam de 
mais tempo em razão do menor número de causas para atuarem em 
relação ao número de causas que os procuradores acumulam, o que 
justificaria a diferença de prazos concedida a Administração Pública 
(CARVALHO, 2017).

Quando se parte do entendimento que tratamento isonômico 
consiste em considerar as diferenças de cada um e a partir disso propor-
cionar a igualdade, tais argumentos afastam a ideia de que existem 
privilégios travestidos de prerrogativas conferidos a Fazenda Pública.

A Constituição da República de 1988 traz em seu bojo prin-
cípios que norteiam todo o ordenamento jurídico, por ser este diploma 
a lei maior do ordenamento e que, portanto, subordina todas as 
demais normas. Realizando um esforço hermenêutico, interpretando 
a Constituição sistematicamente, é possível identificar em seu texto 
princípios implícitos, isto é, que não foram expressamente declarados 
no texto legal, mas que mediante uma análise dos dispositivos que se 
filiam a uma determinada matéria, verifica-se premissas 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 constitucional 
implícito chamado de Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre 
o privado, o qual postula que o interesse público é supremo em face do 
interesse particular.

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

Muito embora o novo Código de Processo Civil, em observância 
a supremacia da Administração Pública, manteve o resguardo ao interesse 
público já concedido pelo Código de 1973 por meio de prerrogativas 
processuais, não é menos verdade  que operou importantes mudanças 
com o fito de reduzir as prerrogativas que, muitas vezes, em uma lide 
representavam 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 lide. 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:

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, 
naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda 
Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão 
fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as 
normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (BRASIL, 1973)

Ou seja, na legislação anterior a determinação dos honorários 
nas causas em que a Fazenda Pública perdesse, era um ato discricionário 
do juiz disciplinado pela equidade. O juiz deveria, portanto, fixar de 
maneira justa o valor dos honorários a serem pagos pela Fazenda Pública, 
observando 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).

O problema é que apreciar equitativamente, ainda que levando 
em conta fatores predeterminados, era tarefa essencialmente subjetiva, 
de maneira que a valoração dos honorários advocatícios poderiam 
variar conforme o entendimento de cada magistrado, não havendo, 
portanto, um critério objetivo, que fosse capaz de assegurar ao advogado 
vencedor 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 
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caso concreto. Vislumbre a hipótese de um advogado se empenhar em 
uma causa, despenhar esforço, conhecimento e tempo para vencê-la. 
Conseguir a vitória. 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 casos em que a apreciação 
equitativa do juiz pode ter sido equivocada, culminando em condenações 
nas quais a Fazenda Pública deveria pagar honorários ínfimos em causas 
milionárias. Veja-se a posição a qual se filiava o Tribunal Regional Fe-
deral da 3ª Região, 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).

MEDIDA CAUTELAR FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCA-
TÍCIOS. REDUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 20, § 4º DO 
CPC.
(...)
O artigo 20 § 4º do CPC permite corrigir distorções causadas 
pelos limites impostos pelo § 3º do artigo 20 do mesmo diploma 
legal, pois a existência de limites máximo e mínimo pode acarretar 
situações injustas, principalmente quando a causa envolver valores 
excessivamente altos, como é o presente caso.
Muitas vezes, nas lides em que o valor da causa é extremamente 
elevado, como se observa no caso sob estudo, a fixação dos 
honorários em valores exagerados acaba proporcionando 
verdadeiro enriquecimento sem causa.
O diploma processual em vigor possibilita ao juiz a utilização 
da equidade sempre que os percentuais previstos pelo legislador 
determinarem honorários muito elevados. (...)
Considerando que o valor da causa corresponde a 282.064.860,89 
UFIRS, aproximadamente R$ 546.260.281,46 (quinhentos e 
quarenta e seis milhões, duzentos e sessenta mil, duzentos e 
oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) os honorários 
advocatícios concedidos estariam em torno de R$ 38.238.219,70 
(trinta e oito milhões, duzentos e trinta e oito mil, duzentos e 
dezenove reais e setenta centavos).
Embora estabelecida a condenação em honorários advocatícios 
no valor de 7% (sete por cento) sobre o valor atribuído à causa, a 
quantia correspondente demonstra-se excessivamente elevada e 
desproporcional. (...)
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Analisando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da pres-
tação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho 
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, 
fixo a verba honorária no máximo concedido por esta Turma 
em causas de natureza fiscal, ou seja, R$ 1.200,00 (hum mil e 
duzentos reais).
Provimento ao recurso de apelação da União Federal e a remessa 
oficial para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 
(hum mil e duzentos reais). (BRASIL, 2005)

Um dos argumentos que respaldou 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 
importantes 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 deveria estar 
compreendido na escala de 10 a 20 por cento do valor da causa, em 
razão do disposto no § 4º desse mesmo artigo, a jurisprudência dos 
tribunais entendia ser permitido, quando se tratasse da Fazenda Pública, 
fixar abaixo de 10% o valor dos honorários.

Nesse sentido, 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. Dispõe o artigo 85, § 3º deste diploma:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos 
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV 
do § 2º e os seguintes percentuais: 
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) 
salários- mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (du-
zentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor 
da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 
(dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-
-mínimos;
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IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 
(vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-
-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da 
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 
(cem mil) salários mínimos. (BRASIL, 2015)

Com mais objetividade que o CPC/1973, o novo código estabe-
lece faixas para fixação dos honorários advocatícios a serem pagos pela 
Fazenda Pública, excluindo a possibilidade de o juiz os valorar equita-
tivamente. O proveito econômico obtido ou o valor da condenação é o 
que determina os honorários. Fica nítida a intenção do legislador em 
tentar corrigir um problema contido no código anterior gerado.

Ao caso concreto supracitado, à título de exemplo, com o novo 
CPC os honorários seriam calculados da seguinte maneira: valor da 
causa: R$ 546.260.281,46; valor do salário-mínimo vigente: R$ 954,00; 
valor aproximado da causa em salários-mínimos: 572.600. Acima de 
100.000 salários-mínimos, os honorários devem ser  fixados entre 1 e 3 
por cento do valor da causa, conforme o artigo 85, inciso V. Portanto, os 
honorários poderiam variar entre R$ 5.462.602,81, se aplicado o mínimo 
de 1%, e R$ 16.387.808,44, se aplicado o máximo de 3%.

Se razoável ou não, o fato é que a nova regra atenua discussões 
relativas as violações de princípios processuais e, até mesmo, constitu-
cionais quando se trata das prerrogativas processuais relativas 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.
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Após a análise comparativa entre o antigo e novo Código de Pro-
cesso Civil Brasileiro, bem como de revisão bibliográfica e da jurisprudência 
referente ao tema, dando especial atenção às prerrogativas processuais do 
prazo em dobro e honorários advocatícios quando a Fazenda Pública é 
parte no processo, é possível fazer algumas ponderações.

Primeiramente, no que diz respeito à eficiência das prerrogativas 
em cumprir o objetivo estipulado pelo anteprojeto do que, mais tarde, 
viria a ser a Lei 13.105/2015, pode-se inferir que as prerrogativas ofertam 
certa resistência à celeridade processual, tão almejada pelos idealizadores 
do novo Código. Certo é que a prioridade deve ser a garantia do interesse 
público, que por se tratar de um âmbito muito amplo que o particular 
que atua em juízo, sobrepõe as prerrogativas processuais aos artifícios 
necessários para garantir celeridade.

No entanto, quando se analisa na prática o andamento dos autos 
de um processo em que atua a Advocacia Pública, deve-se atentar para 
até que ponto as prerrogativas são responsáveis pela garantia do interesse 
público. Na observação da jurisprudência, pode-se perceber uma sutil 
interferência das prerrogativas na produção de um resultado negativo 
para a totalidade do andamento processual, quando se evidencia, no caso 
da prerrogativa do prazo em dobro, como um meio de protelamento de 
decisões, ferindo, assim, o Princípio da Supremacia da Decisão de Méri-
to, e no caso dos honorários advocatícios, como tentativa de diminuir os 
gastos do erário, que já se encontra sobrecarregado, e interferindo direta-
mente na remuneração justa do advogado, sob um falso pretexto do não 
enriquecimento sem causa.

Já no que tange ao Princípio da Isonomia, este, sem sombra de 
dúvidas, deve ser garantido em todos os âmbitos jurisprudências pela 
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própria Jurisdição, a fim de garantir o próprio interesse coletivo. Ao 
sopesar os direitos em discussão, os direitos coletivos naturalmente se 
sobressaem em comparação com os interesses do litigante particular. 
Isso tudo acontece no fim único e fundamental de cumprir o interesse 
público. Com isso, o Princípio da Isonomia fundamenta as prerrogativas 
que colocam a Fazenda Pública em posição de vantagem nas relações 
jurídicas, e no caso em questão, as processuais.

Com isso, tem-se que, as prerrogativas são ferramentas funda-
mentais para a garantia dos direitos coletivos quando a Fazenda Pública 
atua em juízo, fundamentadas no Princípio da Isonomia. Entretanto, a 
prática processual denuncia o uso das prerrogativas pela Advocacia Pú-
blica para fins que vão além do mencionado, apesar de não serem mais 
importantes ou benéficos. Se não são utilizados para o fim em questão, 
ao menos, acabam produzindo o resultado negativo que se busca evitar, 
não importando, assim, a finalidade do ato processual, mas sim, seu 
resultado a longo prazo.

Infere-se que há alterações devem ser feitas no concernente ao 
tema no texto do Código Processual Civil Brasileiro, no sentido de 
reduzir os efeitos negativos da aplicação das prerrogativas processuais da 
Advocacia Pública, como por exemplo, limitar mais especificamente a 
redução e o aumento dos honorários advocatícios, para que o juiz atue 
mais como cumpridor da lei e menos como árbitro de normas tão relevantes 
para o resultado final do processo, que interfere diretamente na sua eficácia 
social; bem como delimitar mais situações, que com a devida urgência, 
caracterizem a desconsideração da prerrogativa do prazo em dobro.

Afinal, se a celeridade processual foi um dos pilares da constituição 
de um novo Código Processual para o Brasil, responsável pela alteração de 
todo um sistema processual, dentro de um país continental, com mais de 
204 milhões de pessoas, definitivamente este espectro também integra o 
interesse público e deve ser intensamente considerado quando do uso das 
prerrogativas, que evidentemente, também contribuem negativamente para 
a mais rápida solução de um processo, percorrendo todas as suas fases.



473

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA FILHO, José Carlos de Araújo. Processo eletrônico e teoria geral do 
processo eletrônico: a informação judicial no Brasil. 4ªed. ed. atual. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Brasília, DF: Presidência da República, [2019].

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Órgãos federais e estaduais 
lideram 100 maiores litigantes da Justiça. 29 out. 2012. Disponível em: https://
www.cnj.jus.br/orgaos-federais-e-estaduais-lideram-100-maiores-litigantes-
-da- justica/. Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Quase 85% dos processos in-
gressaram eletronicamente em 2018. 30 ago. 2019. Disponível em: https://www.
cnj.jus.br/quase-85-dos-processos-ingressaram-eletronicamente-em-2018/. 
Acesso em: 30 abr. 2020.

BRASIL. Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

BRASIL. Novo Código de Processo Civil. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. 
BRASIL. TRF DA 3ª REGIÃO. AC 97030577105/SP, Relator Juiz LAZARENO 
NETO, Sexta Turma, Julgado em 31/10/2005.

CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4ª ed. Bahia: Editora 
JusPODVIM, 2017.

CUNHA, Leonardo Carneiro Da. A Fazenda Pública em Juízo. 15ª ed. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2018.



474

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 19ª ed. Bahia: Editora 
JusPODVIM, 2017.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual Civil. 8ª ed. 
ed. rev. e atual. Salvador: JusPODVIVM, 2016.

RODRIGUES, Marco Antônio. A fazenda pública no processo civil. 2ª ed. ed. 
rev. atual. e aum. São Paulo: Atlas, 2016.



A CONCRETIZAÇÃO DO PRINCÍPIO 
DA PUBLICIDADE NO ÂMBITO DO 
PROCESSO ELETRÔNICO COM A 

FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO

OLIVEIRA, Gabriela Camargo de 
Graduanda em Direito pela Universidade Fe-
deral Fluminense e Membro Pesquisadora da 
Liga Acadêmica de Direito UFF-VR
E-mail: gabicamargo.gco@gmail.com

MIGUEL, Natália Barros Loio 
Graduanda em Direito pela Universidade Fe-
deral Fluminense e Membro Pesquisadora da 
Liga Acadêmica de Direito UFF-VR
E-mail: natalia.loio35@gmail.com

MURIAS, Mariana Devezas 
Professora Adjunta da Universidade de Bra-
sília. Doutora em ciências jurídicas e sociais 
(UFF) com período sanduíche na Université 
Lyon 2 Lumière.
E-mail: mari.devezas@gmail.com





477

 RESUMO

O presente trabalho visa analisar a concretização do princípio da 
publicidade nos processos eletrônicos em que figure 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 princípios, como o da dignidade da pessoa humana, da 
privacidade e com o direito ao esquecimento. 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 publi-
cidade, que possa vir a ferir de forma irreversível direitos e garantias 
fundamentais individuais. Propõe-se, então, um estudo de caso de processo 
eletrônico que trate 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 privilegiado 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 priva-
cidade advinda da excessiva exposição de dados pessoais e privados da 
intimidade dos ditos servidores.

Palavras-chave: Princípios processuais; Administração Pública; processo 
eletrônico; servidor público federal.
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1. INTRODUÇÃO

O presente texto busca realizar uma breve análise acerca do 
princípio da publicidade nos processos eletrônicos em que a Administra-
ção Pública Direta seja parte. Desse modo, primeiramente far-se-á um 
estudo sobre o princípio constitucional da publicidade e a obrigatoriedade 
de sua observância, como regra, permitindo-se casos excepcionais em 
que o sigilo faz-se necessário, ainda que se trate de processo contra a 
Administração Pública, casos os quais geram uma busca pela ponderação 
principiológica entre publicidade e direito ao esquecimento.

Em um segundo momento, o processo eletrônico será o objeto 
de análise do presente estudo, passando por uma breve análise da Lei n. 
11.4019/2006, no que concerne à publicidade, a qual legisla sobre a infor-
matização do processo judicial, abordando o texto legislativo, bem como 
suas características positivas e negativas quanto ao foco do presente estudo.

Serão tecidas, ainda, preliminares considerações quanto ao 
impacto de aplicação das duas vertentes da publicidade em ações que sigam 
seu rito por via do processo eletrônico e os benefícios e evolução do 
sistema processual, o qual gerou uma maior celeridade dos processos.

Em se tratando de uma primeira fase de pesquisa em andamen-
to, serão trazidas considerações teóricas sem consolidação dos resultados 
práticos em vias de conferência, que restarão para publicação posterior.
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2. CONTEXTO ATUAL DO PROCESSO ELETRÔNICO

O acesso à informação foi disseminado em larga escala com a 
prensa de Gutenberg, sendo ainda mais propagado com a Revolução 
Francesa (1789-1799) que através do lema: liberdade, igualdade e frater-
nidade e com a Declaração Universal dos Direitos do Homem possibilitou 
que as classes mais abastadas da sociedade tivessem conhecimento do 
mundo que lhes rodeava (ALMEIDA FILHO, 2015).

O conhecimento e a busca por informação sempre fizeram parte 
da sociedade, que se utiliza dos meios disponíveis de sua época para a 
difusão e propagação daquilo que ocorre hodiernamente em seu coti-
diano. Ao longo do tempo, o ser humano sempre buscou otimizar os 
meios de acesso à informação e, não há dúvida no senso comum de que 
nenhum meio anterior foi tão eficaz como o advento e popularização da 
rede mundial de computadores: a internet.

No século XX, a invenção da internet possibilitou a quebra de 
qualquer tipo de fronteiras e dos padrões tradicionalmente estratifi-
cados que foram consolidados durante anos pelos Estados Nacionais. 
Além disso, permitiu um acesso maior às informações tanto públicas, 
através dos sítios eletrônicos oficiais das instituições, quando privadas, 
com o advento das redes sociais.

Nesse sentido, o Direito por ser um instrumento que está 
diretamente relacionado com o desenvolvimento da sociedade também 
incorporou as mudanças trazidas com o marco civil da internet. Nas 
palavras de José Carlos de Araújo Almeida Filho (2015):

“o sistema jurídico é visto como um todo: a partir dos movimentos 
sociais, analisados sociologicamente, o direito é capaz de resolver 
todas as situações, porque ele é autorreferencial. Em outras palavras 
o direito existe e se alimenta da própria relação social”
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No que tange ao processo eletrônico, um dos objetos do presen-
te artigo, o mesmo adquire normatividade no Brasil com a Emenda n. 
45/2004 na Constituição de 1988. Entre os benefícios trazidos pela nova 
lógica processual destacam-se a celeridade processual e uma amplitude 
no acesso à justiça.

“Dentro desta nova ordem processual, o processo eletrônico 
aparece como mais um instrumento à disposição do sistema 
judiciário, provocando um desafogo, diante da possibilidade de 
maior agilidade na comunicação dos atos processuais e de todo 
o procedimento” (ALMEIDA FILHO, 2015).

Posteriormente, foi editada a Portaria n. 148, do Ministério da 
Ciência e Tecnologia de 31/05/1995, que visava regular os meios da rede 
pública de telecomunicações para acesso à Internet e a outros sistemas 
de informática. (CLEMENTINO, 2005, p. 56).

Já no que tange à legislação pertinente ao processo eletrônico, 
vale destacar a Lei n. 9.800/1999, que permitiu às partes a utilização do 
sistema de dados para praticar alguns atos, como por exemplo, amplia-
ção de prazos processuais. Nesse sentido, a referida lei foi considerada o 
pontapé inicial para a utilização do processo eletrônico que possibilitou 
celeridade processual, além da potencialização da tecnologia a favor do 
Judiciário e da sociedade em geral. (CLEMENTINO, 2005, p. 59).

A lei que tratava da transmissão de dados para prática de atos 
processuais sofreu uma série de modificações com o PL n. 6896/2002, 
que seria o projeto precursor da Lei n. 11.419/2006, diploma normativo 
que regula atualmente todo o rito processual eletrônico, tendo forte 
influência sobre as disposições no mesmo sentido do Código de Processo 
Civil em vigor.

Tendo em vista a influência constitucional da matéria, além 
dos desdobramentos no plano infraconstitucional, cabe considerar os 
desdobramentos da Lei n. 11.419/2006 que trata da Informatização do 
Processo Judicial.
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3. LEI N. 11.419/2006 E O ADVENTO DA INFORMA-
TIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL: O PROCESSO 
ELETRÔNICO VEIO PARA FICAR

A fim de entender como se dá a dinâmica do processo eletrô-
nico no âmbito da Administração Pública é de suma importância tecer 
alguns comentários acerca de dispositivos da Lei da Informatização do 
Processo Judicial.

O art. 1º trata das hipóteses de utilização do meio eletrônico em 
determinados atos processuais, além do credenciamento obrigatório do 
interessado junto ao Poder Judiciário, a fim de dar andamento ao processo1.

O processo eletrônico encontra-se disposto entre os artigos 8º a 
13 da lei. Em suma, os autos dos processos serão regras digitais e todos os 
atos processuais deverão ser assinados digitalmente, quando o tribunal 
optar pela adoção do processo eletrônico. Destaca-se tratar de formação 
eletrônica do processo, o que é diferente da mera digitalização, que 
consiste em transpor para um ambiente virtual um documento produzido 
no mundo físico.

Além disso, o artigo 9º dispõe que as citações e intimações, 
incluindo da Fazenda Pública serão feitas por meio eletrônico.

Por sua vez, o art. 10, caput estabelece que:

Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contes-
tação, dos recursos e das petições em geral, todos em formato 

1 Art. 1º O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação 
de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei.

 Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral 
por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na 
forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder 
Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.
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digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser feitas direta-
mente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da 
intervenção do cartório ou secretaria judicial, situação em que a 
autuação deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo 
eletrônico de protocolo.

O dispositivo supramencionado pode ser visto como um 
mecanismo de celeridade processual, entretanto viola entendimento de 
dispositivos do Código Processual Civil que tratam da distribuição do 
processo (art. 284 CPC). Nas palavras de José Carlos de Araújo Almeida 
Filho (2015):

A distribuição, todavia, é indispensável, e, ainda que haja nume-
ração automática, será preciso que a inicial seja encaminhada ao 
juiz competente a fim de analisar os pressupostos de validade 
do processo e determinar a citação do réu, sob pena de não se 
formar a relação jurídico-processual.

Significa, portanto, que a estrutura de formação do processo 
eletrônico não pode deixar de observar o rito processual e os princípios 
do processo, sob pena de nulidade.

Outro dispositivo que deve ser levado em consideração é o 
artigo 12º2 que estabelece alguns critérios para conservação de dados e 
dos autos do processo, a fim de assegurar segurança e confiabilidade à 
utilização do processo eletrônico.

A conservação dos autos em mídia digital possui diversas van-
tagens, dada as características deste meio. Temos a questão da 
salubridade e, ainda, da impossibilidade de se perderem processos 
por questões de incêndio, dentre outras. Há cerca de três anos 
passados houve um grande incêndio no Tribunal Regional do 
Trabalho, perdendo-se diversos processos por conta do sinistro. 
Acaso houvéssemos adotado o e-filling, não teríamos os problemas 
ocasionados em virtude da perda total dos processos (ALMEIDA 
FILHO, 2015).

Por outro lado, são se pode olvidar de que o mundo virtual 
também é passível de perdas de dados, seja por falhas tidas por naturais 

2 Art. 12. A conservação dos autos do processo poderá ser efetuada total ou parcial-
mente por meio eletrônico.
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dos sistemas, seja pela atuação humana no sentido de invasão de dados 
e alteração ilegal de bases públicas.

O que se pode observar é que, de fato, realizar cópias de segurança 
e armazenamento do processo eletrônico é deveras mais simples do que 
resguardar o conteúdo de um processo físico de 20 volumes, por exemplo. 
Mas não se pode deixar de ter regras de armazenamento adequado no 
ambiente virtual.

Nessa perspectiva, após uma análise de alguns dispositivos da 
Lei da Informatização do Processo Judicial, faz-se necessário analisar 
alguns pontos benéficos e também os pontos críticos com o advento e 
utilização do processo eletrônico na justiça brasileira.
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4. VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PROCESSO 
ELETRÔNICO

A Lei n. 11.419/0206 trouxe uma série de facilidades para o 
universo jurídico e a dinâmica processual, mas também possui pontos 
frágeis que precisam ser melhorados, a fim de que a prática esteja cada 
vez mais próxima do ideal composto pelo binômio de celeridade e segu-
rança jurídica almejados pela sociedade.

Em um primeiro momento vale ressaltar os pontos positivos trazi-
dos pela referida lei. Marcos Barroso (2014) sinaliza alguns aspectos como:

a) celeridade na tramitação processual; b) diminuição dos entraves 
burocráticos e formais da tramitação dos processos; c) decisões 
proferidas de forma mais eficiente; d) necessidade de recursos 
humanos qualificados e em número adequado à demanda; e) 
redução de prazos e processos judiciais em tramitação; f) agilidade 
do procedimento por meio do peticionamento eletrônico.

Além disso, por meio da lei da Informatização do Processo 
Judicial é possível a realização do teletrabalho que pode ser feito de 
casa, por exemplo. Outro benefício a ser destacado encontra-se na redação 
do artigo 13 da Lei n. 11.419/2006. Estabelece o caput que o magistrado 
poderá determinar a exibição de dados ou envio de documentos consi-
derados necessários para a instrução processual. Os parágrafos do art. 
13, por sua vez, estabelece que esses dados e documentos ficarão arma-
zenados em cadastros públicos e seu acesso realizado por qualquer meio 
tecnológico3.

3 Art. 13. O magistrado poderá determinar que sejam realizados por meio eletrônico 
a exibição e o envio de dados e de documentos necessários à instrução do processo. 
§ 1º Consideram-se cadastros públicos, para os efeitos deste artigo, dentre outros 
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A prática processual tem questionado o quesito celeridade, 
sobretudo, pois o procedimento virtual e a inconsistência dos sistemas 
por vezes fazem com que demore mais para se praticar um ato eletrônico 
(um simples peticionamento) do que se fazia quando físico o processo. 
Ademais, a consulta em audiência dos autos, na forma como os sistemas 
foram pensados e criados têm trazido algumas dificuldades para a dinâ-
mica presencial do processo.

No que tange às críticas, destacam-se: “a) o quanto o processo pode 
ser benéfico para o cidadão; b) aquisição de bons aparelhos de informática 
para realizar os procedimentos eletrônicos; c) documentação que muitas 
vezes não obedece a um padrão adequado” (BARROSO, 2014, p. 18).

De fato, além de contar com instrumentos tecnológicos eficientes 
e adequados, não se pode esquecer do acesso ao conhecimento dos 
profissionais jurídicos. A maioria dos sistemas não é desenvolvida de 
forma a que se tornem intuitivos e de fácil manuseio, é preciso trabalhar o 
acesso à informática e ao seu conhecimento, antes de se falar em acesso 
à justiça na atualidade. A segregação virtual é um dos grandes problemas 
que devem ser pensados nesse contexto.

Deve-se ter em mente que o mundo virtual traz consigo a 
necessidade de se pensar de forma diferente. E assim também devem 
ser realizados os sistemas. Muito embora seja mais fácil para as partes e 
seus advogados lerem virtualmente aquelas petições com pretensão de 
tratado de oitenta, cem páginas, espera-se que a dinâmica mais objetiva 
do mundo virtual traga consigo a reeducação dos profissionais jurídicos 
para também sintetizarem suas colocações, o que pode vir a ampliar o 
efeito da celeridade almejado por tantas reformas processuais.

O autor José Carlos de Araújo Almeida Filho (2015) aponta 
alguns questionamentos que devem ser levados em consideração. Um 
primeiro ponto destacado pelo mesmo trata da jurisdição da informatiza-
ção, principalmente nos crimes envolvendo mais de um país. Além disso, 
assevera que umas das soluções para esses casos poderia ser a adoção de 
um Código de Processo Transnacional. Nas palavras do doutrinador:

existentes ou que venham a ser criados, ainda que mantidos por concessionárias 
de serviço público ou empresas privadas, os que contenham informações indis-
pensáveis ao exercício da função judicante. § 2º O acesso de que trata este artigo 
dar-se-á por qualquer meio tecnológico disponível, preferentemente o de menor 
custo, considerada sua eficiência.
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Será necessário conciliar o direito com as novas tecnologias e 
a ideia de uma socialização global da comunicação. Contudo, a 
não ser se adotarmos um Código de Processo Transnacional, os 
conflitos não serão solucionados (ALMEIDA FILHO, 2015).

Nesse sentido,

Para uma nova teorização do Direito Processual, será preciso 
enfrentarmos a questão da jurisdição em ambientes informati-
zados. Esta se apresenta a maior preocupação quando estamos 
quebrando um paradigma dentro da sociedade da informação. 
Estamos diante de uma nova sociedade da informação, ou, pelo 
menos, diante de novas concepções, antes não alcançadas por 
nossos antepassados, nem mesmo na ficção científica, que pode 
ser concebida com a terminologia sociedade da informação 
tecnológica. (ALMEIDA FILHO, 2015)

Por fim, José Carlos de Araújo Almeida Filho (2015) aponta 
mais uma questão a ser levada em consideração. Discorre o autor que 
somente o processo judicial passou pela reforma trazida pelo processo 
eletrônico, enquanto que o processo administrativo, não.

Na verdade a concepção do autor está incompleta, uma vez que 
as instituições públicas começaram um processo de implementação de 
sistemas virtuais (embora mais lento do que o judicial), mas a multipli-
cidade de formas, sistemas e linguagens para se consolidar processos 
administrativos traz mais problemas do que soluções à dinâmica da 
interação entre Administração Pública e sociedade.

O mundo virtual enseja padronização e simplicidade de lingua-
gem, e o desafio da Administração Pública é justamente compatibilizar 
suas burocracias com a máxima em questão.
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5. AS VERTENTES DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

O princípio da publicidade de modo geral, tem fundamento na 
necessidade de o cidadão tomar conhecimento dos atos praticados pelo 
poder público. Sema no âmbito do executivo, da Administração Pública, 
seja no Judicial, via ações, as duas vertentes se encontram e precisam 
ser harmonizadas quando diante de um processo em que figure como 
parte a fazenda pública, dito processo público, ou mesmo quando um 
servidor público discute em âmbito jurisdicional aspectos particulares 
seus de uma situação funcional precipuamente pública.

Nesse último caso, a situação funcional pública traz o processo 
para o âmbito do processo público, no entanto, há uma parcela dessa 
relação que deve preservar a intimidade do servidor enquanto ser 
humano, obedecendo ao princípio da dignidade humana.

Com o fito de se tratar da publicidade em suas vertentes é que 
se discorre, a seguir sobre os conceitos que gravitam em sua órbita, 
fundamentais para se pensar a problemática apresentada.

Inicialmente se faz necessária a compreensão básica do conceito 
de Administração Pública para então adentrar-se em análise de seus 
princípios diretores. Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2018, p. 48-49) 
classifica a Administração Pública como sendo aquelas pessoas físicas e 
jurídicas que realizam as funções administrativas do Estado, bem como 
as próprias funções em si exercidas , enquanto Carvalho Filho (2018) 
distingue o conceito de Administração Pública em sentido objetivo e 
subjetivo, sendo o primeiro o Estado atuando em gerir o interesse 
público sob o privado, enquanto o sentido subjetivo seria a execução 
das atividades pelos agentes e órgãos da administração

O presente artigo tem por escopo analisar o impacto da publicida-
de processual em tais elementos subjetivos formadores da Administração 
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Pública Direta. Toda pessoa que exerce uma atividade pública resta 
caracterizada como agente público. No entanto, aqueles que possuem 
uma relação mais estreita de verdadeiro pertencimento aos quadros 
funcionais, ou seja, os servidores públicos stricto sensu, possuem uma 
vertente profissional que deve ser pública, respeitando os ditames do 
art. 37 do texto constitucional da publicidade, mas também possuem 
uma esfera humana privada.

Qual deve ser, então, o limite de exposição de dados pessoais 
de um servidor público no âmbito processual a fim de compor tanto o 
interesse público da publicidade quanto da preservação da intimidade 
da pessoa humana que realiza a atividade pública é justamente o cerne 
da questão apresentada.

A Administração Pública Direta é “o conjunto de órgãos que 
integram as pessoas federativas, aos quais foi atribuída a competência 
para o exercício, de forma centralizada, das atividades administrativas 
do Estado.” (CARVALHO FILHO, 2018), de modo mais simples, a 
Administração Pública Direta pode ser entendida como a situação em 
que esta é tanto a titular como a executora de determinado serviço 
(MADEIRA, 2001 apud CARVALHO FILHO, 2018).

Assim como em todos os demais ramos do Direito, na seara 
administrativa também há alguns princípios norteadores, isto é, fórmulas 
basilares expressas em ideias e enunciados que direcionam a aplicação 
e compreensão do ordenamento a casos não previstos expressamente 
(ARAÚJO, 2015). O caput do artigo 37 da Constituição brasileira deter-
mina a necessidade de obediência a alguns princípios em toda e qualquer 
atividade da administração (legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência), devendo tais postulados funcionar como 
verdadeiros vetores axiológicos para todas as condutas estatais quando 
no exercício administrativo, sob pena de invalidade quando não obser-
vados (CARVALHO FILHO, 2018, p. 18-19).

O quarto princípio enumerado pela legislação é o objeto principal 
deste estudo ao analisar a necessidade e importância da publicidade nos 
atos administrativos, isto é, exigibilidade da ampla divulgação dos atos 
praticados pela Administração, com exceção daqueles que legalmente 
detém o sigilo (PIETRO, 2018, p. 98). Trata-se de uma busca pela trans-
parência das condutas, a fim de que possam ser verificadas quanto a sua 
legitimidade pelos cidadãos (CARVALHO FILHO, 2018, p. 27), ou seja, 
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estratégia de dar conhecimento aos cidadãos de como gere os recursos 
públicos a Administração.

Tamanha a importância do princípio em questão que este é 
abordado em outros dispositivos constitucionais como o inciso LX do 
art. 5° e os incisos IX e X do art. 93 (SANTOS; VERSOLA, 2013), e 
ainda, a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011) no artigo 3°, 
inciso IV aponta a necessidade de fomento da cultura de transparência 
da administração, a qual pode ser considerado um sub princípio da 
publicidade, uma vez que se refere a tornar visível a todo cidadão os 
procedimentos administrativos (LIMA, 2015).

A necessidade de divulgação dos atos administrativos, com exce-
ção dos que pela natureza ou pelas circunstâncias a lei garante sigilo, é 
determinada pelo art. 2°, inciso V da Lei n. 9.784/1999, lei que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, 
ainda que esta não faça menção expressa ao princípio da publicidade 
(PIETRO, 2018, p. 91).

Ainda que a obediência ao princípio seja requisito de validade 
dos atos administrativos, há exceções, que podem ser aplicadas, como já 
apontado anteriormente, como os casos de risco a segurança da sociedade 
ou do Estado, regulados pelo artigo 23 da Lei de Acesso à Informação, 
bem como pode haver restrição da divulgação das informações na esfera 
judicial, como explica Carvalho Filho (2018, p. 30):

O mesmo ocorre na esfera judicial: nos termos do art. 93, IX da 
CF, com a redação dada pela EC n° 45/2004, apesar de serem 
públicos os julgamentos, poderá a lei limitar que, em certos atos, 
só estejam presentes as partes e seus advogados, ou, conforme a 
hipótese, apenas esses últimos. A Constituição pretendeu proteger 
o direito à intimidade do interessado diante de certos casos, 
considerando-o prevalente sobre o princípio do interesse público 
à informação.

Com o intuito de garantir o controle do exercício da jurisdição 
pela população, visto tratar-se de expressão da própria soberania, gerando 
segurança e garantia contra arbitrariedades dos juízes, o princípio da 
publicidade possui considerável interesse público no plano processual, 
tendo sido expressamente elencado no artigo 5º, inciso LX, da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil:
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Artigo 5º, inciso LX CRFB - a lei só poderá restringir a publicidade 
dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse 
social o exigirem.

A respeito do tema, a Lei n. 11.419/2006 estabeleceu que

Artigo 11, §6º - Os documentos digitalizados juntados em processo 
eletrônico somente estarão disponíveis para acesso por meio da 
rede externa para suas respectivas partes processuais e para o 
Ministério Público, respeitado o disposto em lei para as situações 
de sigilo e de segredo de justiça.

Constata-se que embora acertada a previsão legal no sentido de 
conceder ao processo eletrônico o respeito à publicidade, ainda que 
pretendendo mitigar a excessiva exposição da intimidade das partes, uma 
vez que o mesmo somente poderá ser acessado pelas partes, seus advogados 
e pelo Ministério Público, o mundo virtual traz desafios que os mecanismos 
pensados para os processos físicos são incapazes de solucionar.

No particular da publicidade, a informática é capaz de limitar 
o acesso ao documento através de solicitação de chaves e códigos espe-
cíficos para sua visualização, mas uma vez que uma pessoa autorizada 
consiga acessar o documento, não há mecanismo de informática capaz 
de impedir que esta pessoa ou qualquer outra que a circunde com 
intenções espúrias possa tirar uma foto da tela contendo informações 
pessoais das partes. Obviamente o mau uso e indevida divulgação de 
tais imagens podem ser objeto de futura responsabilidade em ação 
judicial própria, cabendo perdas e danos, mas ainda não se sabe como 
prevenir que tais condutas possam se dar no mundo virtual.

Mesmo já tendo incorporado o uso da internet e as inúmeras 
tecnologias em seu cotidiano, a sociedade ainda não consegue pensar com 
direcionamento próprio para os meandros do mundo virtual. Como o 
mundo jurídico está em constante transformação em consonância com 
a dinâmica social, contudo não raro a um ou a alguns passos atrás, em 
razão de lhe ser em geral subsequente, está-se diante de um impasse que 
precisa ser pensado partindo de novos paradigmas. Não adianta tentar 
replicar mecanismos antigos de resolução de questões afetas a processos 
físicos ao processo eletrônico, não haverá eficiência em tais medidas se 
assim o for.
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Uma das primeiras questões a se pensar é a diferença entre 
um processo genuinamente eletrônico e um processo composto por 
documentos digitalizados, pois estão bem longe de ser sinônimos, dadas 
as particularidades da formação de cada um. Observa-se que o supra-
transcrito parágrafo 6 do artigo 11 refere-se a documentos digitalizados. 
Assim, Bruno Aronne (2008) esclarece que

Ao adotar a expressão “documentos digitalizados juntados em 
processo eletrônico”, a Lei 11.419/06 não se referiu à íntegra dos 
autos virtuais. Afinal, se esse fosse o seu objetivo, seria suficiente 
dizer que o processo eletrônico correrá em segredo de justiça. 
Esse entendimento se reforça pela parte final desse parágrafo 
sexto, o qual faz a seguinte ressalva: “respeitado o disposto em 
lei para as situações de sigilo e de segredo de justiça”. Logo, o que 
se extrai é que, nas circunstâncias do artigo 155, incisos I e II, 
do Código de Processo Civil, o processo eletrônico correrá em 
segredo de justiça. Nas demais hipóteses, será público e apenas 
os documentos que ordinariamente devem ser acautelados ficarão 
restritos ao acesso das partes, dos seus procuradores e do Parquet.

Assim, respeitadas as regras do segredo de justiça estabelecidas 
pelo artigo 155 do Código de Processo Civil, não haverá, em princípio, 
nenhuma consequência negativa quanto à obediência da publicidade, 
havendo quem afirme que o acesso virtual dos autos traria mais acessi-
bilidade para a população.

Ultrapassadas as questões de segregação virtual, que não cabem 
no presente texto por ensejarem recorte próprio de análise, de fato a 
virtualização encurta distâncias, e minimiza o custo de acesso aos autos 
do processo, já que elimina a necessidade de deslocamentos físicos e 
o dispêndio de recursos financeiros para tanto. Não há dúvida de que 
trata de uma vantagem.
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A adoção do sistema eletrônico em substituição ao processo 
físico não altera a necessidade de observância de todos os princípios 
regentes do ordenamento jurídico, de modo que, ainda que eletrônico, 
o princípio da publicidade deve ser garantido, sob pena de invalidade 
(ALMEIDA FILHO, 2010, p. 62, apud, SANTOS; VERSOLA, 2013).

No âmbito do processo eletrônico é possível constar a publi-
cidade de forma plena, isto é, quando os atos praticados e o acesso aos 
autos processuais “forem franqueados ao público em geral” (SANTOS; 
VERSOLA, 2013), porém também há casos em que se verifica a chamada 
publicidade restrita, ou seja, exclusiva aos sujeitos daquele processo. De 
todo modo, é importante compreender que ainda que haja limitações à 
publicidade no processo eletrônico, como nos casos de sigilo ou preserva-
ção da intimidade, a restrição de acesso às informações refere-se somente 
a terceiros, não podendo de forma alguma atingir os sujeitos processuais 
(SANTOS; VERSOLA, 2013).

A respeito da observância do princípio da publicidade nos pro-
cessos eletrônicos, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução 
n°121, de 05 de outubro de 2010, que traz em seu art. 1° ipsis litteris:

Art. 1.º A consulta aos dados básicos dos processos judiciais será 
disponibilizada na rede mundial de computadores (internet), 
assegurado o direito de acesso a informações processuais a toda 
e qualquer pessoa, independentemente de prévio cadastramento 
ou de demonstração de interesse. Parágrafo único. No caso de 
processo em sigilo ou segredo de justiça não se aplica o disposto 
neste artigo.
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E ainda, em seu artigo terceiro, a fim de garantir o conhecimento 
e acesso ao processo pelos sujeitos processuais: “Art. 3.º O advogado 
cadastrado e habilitado nos autos, às partes cadastradas e o membro 
do Ministério Público cadastrado terão acesso a todo o conteúdo do 
processo eletrônico”.

Não há que se discutir o interesse público em se obter infor-
mações a respeito de ações em que figurem como parte servidores 
públicos. No entanto, há que se criar critérios para se saber onde deve 
imperar o interesse público em sua inteireza (sobretudo quando réu 
o servidor em questões que envolvam sua atuação fora dos princípios 
públicos ao manejar recursos igualmente públicos) e quando se trata 
de uma relação funcional e questões particulares de sua remuneração, 
por exemplo, sendo discutidas em juízo.

Certamente nas duas situações há um limite de publicidade a 
ser respeitado, bem como há um círculo de questões que fogem ao 
interesse público, ou que, melhor dizendo, ao serem divulgados, podem 
causar prejuízo de difícil ou impossível reparação para o servidor no 
futuro, inviabilizando o exercício do direito ao esquecimento.

Há que se criar, portanto, uma fórmula de equilíbrio que con-
temple o respeito a ambos os princípios, tanto da dignidade humana 
e direito ao esquecimento quanto o respeito à publicidade e acesso à 
informação.

O mundo virtual traz como uma de suas piores consequências 
a extrema dificuldade de se tirar de circulação imagem ou documento 
que foi posto a circular por meios eletrônicos e redes sociais. Assim, 
contrariando a lógica do sistema jurídico de que ninguém pode ser 
eternamente punido por algo que tenha feito, todas as sanções têm o 
fator tempo determinado em sua composição, e a dinâmica do mundo 
virtual não responde a tal máxima.

Corre-se o risco de, mesmo restando inocente de uma acusação 
de corrupção e provando tal condição ou retirado um documento de 
seu contexto, o servidor público restar eternamente condenado nas redes 
sociais, sem que o seja pelos sistemas jurisdicionais pátrios.

Constata-se, desse modo, que a implementação do processo 
judicial eletrônico traz a necessidade de se ressignificar o princípio da 
publicidade, sobretudo nas questões envolvendo o interesse público de 
acesso à informação e à publicidade de ações judiciais em que figurem 
como parte servidores públicos.
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7. O SIGILO NO PROCESSO ELETRÔNICO PODE 
COLIDIR COM O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 
REGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO 
ART. 37, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Conforme dito anteriormente, a publicidade é passível de se 
tornar excessiva com o advento do processo eletrônico, “a publicidade 
excessiva, como vem ocorrendo hodiernamente e se ampliará com 
a inserção do Processo Eletrônico em nosso sistema processual” (AL-
MEIDA FILHO, 2012). É preciso compreender que ao se tratar de ação 
judicial em que figure servidor público como parte, há duas vertentes 
da publicidade a ser observadas: aquela condizente com a necessária 
publicidade dos atos da Administração Pública e, ainda, a que concerne 
a publicidade de atos processuais.

O tratamento da publicidade, nesses casos, deve ter uma signi-
ficação própria, diversa ainda das ações judiciais que envolvam apenas 
particulares, pois há uma dupla necessidade com fundamentos diversos 
de observância da publicidade.

Em contrapartida, há casos em que o processo eletrônico deverá 
ser sigiloso, a fim de resguardar a intimidade das partes. No que tange 
à Administração Pública, o sigilo decorre do princípio da publicidade 
e será utilizado em caráter excepcional. Conforme o art. 5º, XXXIII da 
CRFB/884, a publicidade será restringida nos casos em que o sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

4 XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu inte-
resse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 
à segurança da sociedade e do Estado.
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Nessa perspectiva, a indagação que se coloca é concernente ao 
que deve ser feito quando houver colisão entre os dois âmbitos do prin-
cípio da publicidade. Embora o art. 37, caput da Constituição de 1988 
estabeleça expressamente o princípio da publicidade, com fundamento 
na atuação pública administrativa visando controle de seus atos, teria a 
aplicação do sigilo na seara processual impacto negativo no controle do 
cidadão dos atos administrativos?

A hipótese do presente estudo é no sentido negativo, ou seja, 
ainda que o fundamento do princípio da publicidade não seja exatamente 
o mesmo, ambos visam controle da sociedade sobre os atos que expressam 
a soberania, seja via Poder Executivo, seja via Poder Judiciário. O que se 
deve buscar, neste caso, é a harmonização da publicidade com outros 
ditames constitucionais, a fim de que haja um limite que atenda ao 
mesmo interesse público.

A busca do equilíbrio, neste caso, não há que desmerecer nenhum 
princípio, ou hierarquizar-lhes, mas sim promover uma aplicação 
condizente com o todo do sistema jurídico.

A doutrina majoritária entende que não há relação de hierarquia 
entre os princípios, sendo aplicada a ponderação de qual seria o mais ade-
quado ao caso concreto, quando houver algum tipo de conflito entre eles.

Como conciliar a dicotomia entre publicidade e intimidade? 
Somente adotando critérios de ponderação de princípios. Todavia, 
o que nos causa grande preocupação, ao tentarmos defender uma 
relativização do princípio da publicidade, é o excesso de poder que 
se conferirá ao magistrado e a possibilidade de os mesmos não 
atentarem para a valoração dos princípios em questão (ALMEIDA 
FILHO, 2012).

Os males causados pelo excesso também podem ser acometidos 
pela total ausência de publicidade, e é por isso que se defende que a 
publicidade parcial como forma de equilíbrio nas ações judiciais seria a 
solução, a princípio, mais adequada.

Além disso, o princípio da publicidade deve levar em consi-
deração as hipóteses legais do sigilo previstas no art. 5º, XXXIII CF e 
o direito à intimidade (art. 5º, X CF) (CARVALHO FILHO, 2018). A 
questão de restrição de determinados atos administrativos, além do 
sigilo e do direito à intimidade foram regulamentos pela Lei de Acesso 



501

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

à Informação (Lei nº 12.527/11) que estabeleceu duas formas de publi-
cidade, conforme esclarece Carvalho Filho (2018):

No sistema da Lei de Acesso, foram contempladas duas formas 
de publicidade. A primeira foi denominada de transparência ativa, 
marcada pelo fato de que as informações são transmitidas ex 
officio pela Administração, inclusive pela referência nos respecti-
vos sítios eletrônicos. A segunda chama-se transparência passiva, 
caracterizando-se pelo procedimento em que o interessado 
formula sua postulação ao órgão que detém a informação.

Outro dispositivo que permite uma espécie de resposta para o 
sopesamento de qual princípio a ser utilizado encontra-se no artigo 3º, 
I da Lei de Acesso à Informação.

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a 
assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem 
ser executados em conformidade com os princípios básicos da 
administração pública e com as seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 
como exceção;

Outrossim, a referida lei estabelece que os casos de restrição à 
publicidade devem ser motivados, sob pena de medidas disciplinares 
(CARVALHO FILHO, 2018). Isso é o que dispõe o art. 7º, §4º da Lei n. 
12.527/11:

§ 4º A negativa de acesso às informações objeto de pedido for-
mulado aos órgãos e entidades referidas no art. 1º, quando não 
fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, 
nos termos do art. 32 desta Lei.

Dessa forma,

a ideia de publicidade em matéria eletrônica seja adotada com o 
máximo critério de legalidade. Contudo, entendemos que não se 
trata de política pública ou legislativa a questão da publicidade, 
mas de verdadeira experimentação ética e comprometida com os 
ideais do Processo (ALMEIDA FILHO, 2012).
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Sendo assim, na aplicação do princípio da publicidade (em sua 
dupla vertente de âmbito processual e do art. 37, caput da Constituição), o 
mais adequado ao caso concreto deve ser a regular observância conjunta 
do equilíbrio, buscando o que é razoável e proporcional e, obviamente, 
dentro dos ditames da legalidade, a fim de que o ponto de equilíbrio 
entre a publicidade parcial, mitigada pela intimidade do servidor público 
traduza-se em situação mais benéfica tanto para a Administração como 
para os administrados.



503

8. CONCLUSÃO

A popularização e disseminação da rede mundial de computa-
dores, internet, fez com que as tecnologias de consolidação e propagação 
da informação atingisse patamares nunca antes experimentado por 
nenhuma outra sociedade na história da humanidade.

O ideal de celeridade que vem sendo buscado para o processo 
através das inúmeras reformas legislativas realizadas nas últimas três 
décadas, sobretudo, verificou pela primeira vez a possibilidade de se 
concretizar com o processo eletrônico. O advento da Lei n. 11.406/2006 
foi um marco para a informatização do processo e para a consolidação 
de uma nova forma de se exercer a jurisdição, visando o escopo máximo 
da resolução de conflitos.

Como toda invenção humana, entretanto, o processo eletrônico 
não é feito apenas de pontos positivos e vantagens, possuindo o desafio 
de trazer uma nova forma (virtual) de condução do rito processual sem, 
contudo, deixar de observar os princípios e normas que ao longo do 
tempo a ciência processual consolidou em seu arcabouço teórico.

Um dos grandes desafios impostos pelo processo eletrônico é 
justamente compatibilizar o princípio da publicidade, tão necessário e 
importante na seara processual, com o respeito à intimidade e à dignidade 
humana das partes envolvidas na lide.

A questão se agrava quando diante de um processo público, 
assim considerado aquele em que haja fazenda pública em juízo, 
sobretudo quando um servidor público stricto sensu esteja discutindo 
aspectos de sua relação funcional. Não há dúvida de que aqui também 
há necessidade de observância da publicidade com fundamento no art. 
37, caput da Constituição Federal, no entanto, considerada em ambas 
as vertentes apresentadas, a publicidade, embora necessária, não pode 
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se consubstanciar em um elemento social nocivo ao ser excessivamente 
aplicada no processo público eletrônico.

Há que se buscar meios de mitigação da publicidade com vistas 
a imprimir razoabilidade e proporcionalidade na divulgação de dados 
de servidor público quando parte em demanda judicial via processo 
eletrônico. Os prejuízos causados pela divulgação de informações 
indevidamente via internet são praticamente impossíveis de serem 
recompostos, pois mesmo cabendo posterior perdas e danos ao autor 
da indevida divulgação, é inviável recuperar todos os caminhos tomados 
por uma imagem ou um documento encaminhado por redes sociais e 
instrumentos afins do mundo virtual. Tal situação pode acarretar uma 
punição perpétua ao servidor, o que não é sobraçado pelo ordenamento 
jurídico pátrio. Mesmo os crimes mais relevantes para a sociedade possuem 
tempo determinado para que a sanção seja aplicada ao condenado.

Há que se levar em conta que embora a Administração Pública 
seja regida pela supremacia do interesse público sobre o particular, este 
não é absoluto e ilimitado. Diante de um novo cenário, cuja ação 
se desenrola no mundo virtual, há que se buscar novas ferramentas de 
equilíbrio e de limite, para que a dignidade da pessoa humana seja também 
princípio observado e respeitado, garantindo-se ao servidor público do 
direito à intimidade e ao esquecimento.

Ao se falar na regra geral de ponderação de princípios e de 
preponderância, não se pode concluir por uma interpretação que venha 
a colocar a dignidade humana em grau hierárquico inferior. No máximo 
pode-se falar em harmonização e equilíbrio quando diante do embate 
entre a publicidade e a intimidade da pessoa humana.
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 RESUMO

A queda do muro de Berlim, em 1989, trouxe na sua esteira um processo 
de mitigação dos direitos sociais, fomentado pelo projeto de globalização 
neoliberal. Em essência, tal projeto busca a revitalização dos direitos 
negativos de defesa em detrimento dos direitos estatais prestacionais. 
É nesse diapasão, portanto, que se pode dizer que o colapso soviético 
criou um paradigma constitucional, cuja tendência aponta para a des-
construção do Estado Democrático Social de Direito, bem como para a 
mitigação dos direitos sociais. É por isso que o presente artigo pretende, 
inicialmente, examinar a reconstrução neoconstitucionalista do direito, 
para em seguida, analisar os óbices que se apresentam à efetividade dos 
direitos sociais, com o intuito de aprofundar os estudos referentes à 
proteção constitucional dos hipossuficientes. É nessa toada acadêmica 
que se aspira traçar o encontro científico entre o Estado Democrático 
Social de Direito e a jusfundamentalidade material dos direitos sociais.

Palavras-chave: Constitucionalismo welfarista; Pós-positivismo jurídico; 
Estado Democrático Social de Direito; Reserva do Possível; Direitos 
estatais prestacionais.
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1. INTRODUÇÃO

O processo de globalização neoliberal, viabilizado pelo advento 
do fim da Guerra Fria, impactou fortemente a teoria dos direitos 
fundamentais, mormente quando se leva em consideração a tendência 
de neutralização axiológico-normativa dos direitos sociais fundamentais 
de segunda dimensão.

Com efeito, é nesse contexto que surge a visão do fim da história 
de Francis Fukuyama (1998), uma nova era de vitória do capitalismo 
financeiro e da democracia liberal. Desloca-se assim para o epicentro 
do constitucionalismo da pós-modernidade a estatalidade mínima 
garantidora dos direitos negativos de primeira dimensão, cujos reflexos 
imediatos são a relativização do conceito de soberania e a redução jurídica 
do Estado. Em essência, a ideia de fim da história quer simbolizar a 
imagem de um só mundo, sem guerras; de uma só ideologia, a liberal 
e de uma só superpotência remanescente, os Estados Unidos e seu 
compromisso com a pax americana.

Não resta dúvida de que o colapso da União Soviética possibi-
litou a projeção norte-americana em escala planetária, impulsionada 
pela globalização neoliberal e edificada sob a égide hegemônica da 
assim chamada pax americana, que Vicente de Paulo Barretto capturou 
com precisão:

O termo “globalização” foi, também, associado a um projeto 
sociopolítico, a Pax Americana, que após a queda do Muro de 
Berlim, foi considerado como hegemônico. O projeto, tanto 
para alguns teóricos, como na prática das relações financeiras, 
passou a ser considerado como qualitativamente superior aos 
demais modelos de regimes políticos, econômicos e sociais, en-
contrados nas diferentes nações do planeta. (...) Ao lado dessa 
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brusca mudança no cenário político global, pela primeira vez 
na história da humanidade um sistema econômico pretende-se 
universal, surgindo mecanismos de produção comuns a todos os 
povos. (BARRETTO, 2010, p. 215-216).

De tudo se vê, por conseguinte, que a quebra de equilíbrio entre 
as duas grandes superpotências da Guerra Fria gestou um novo modelo 
de estatalidade pós- moderna, que é também pós-welfarista e pós-wes-
tphaliana, na medida em que representa, a um só tempo, um contexto 
internacional, no qual a hegemonia econômica e militar dos Estados 
Unidos tenta impor a vitória do capitalismo neoliberal (em contraposição 
ao welfare state) e a relativização do conceito de soberania absoluta do 
Estado nacional (em contraste ao modelo westfaliano de Estado).

Diante disso, torna-se imprescindível investigar os impactos 
desse novel contexto internacional sobre o sistema constitucional de 
proteção de direitos fundamentais dos países do Sul Global, aqui vis-
lumbrado como o conjunto de nações pobres e subdesenvolvidas do 
hemisfério sul, daí a expressão de países de modernidade tardia, como, 
infelizmente, é o caso do Brasil.

Portanto, um dos grandes objetivos do presente trabalho 
é perquirir, diante da possibilidade de abandono da proteção dos hi-
possuficientes, a eficácia positiva ou simétrica dos direitos sociais dos 
países de modernidade tardia em função dessa nova ordem mundial 
pós-moderna, que se apresenta revestida de dupla significação: globali-
zação neoliberal (mitigação do Estado Democrático Social de Direito) 
e redução jurídica do Estado (desconstrução do Estado Westfaliano de 
soberania absoluta).

Para tanto, especial enfoque será dado à força normativa da Cons-
tituição, examinada sob os influxos da reconstrução neoconstitucionalista 
do direito e com espeque na busca da dignidade da pessoa humana.

Partindo-se do neoconstitucionalismo - aqui conjecturado 
como sendo o ciclo exegético que se propõe a estudar o encontro cien-
tifico entre o direito e a ética - o presente trabalho colima compreender 
a matriz de impactos cruzados que circunscreve o Estado Democrático 
Social de Direito, a dogmática pós-positivista e a jusfundamentalidade 
material dos direitos estatais prestacionais.

Em consequência, o núcleo fundante desse artigo é demonstrar 
que o Estado pós-moderno não pode prescindir dos direitos sociais 
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como direitos públicos subjetivos do cidadão comum, suscetíveis de serem 
reivindicados juridicamente perante o Poder Judiciário, notadamente, nas 
hipóteses de omissão inconstitucional do legislador democrático. Nesse 
sentido, precisa a lição de José Joaquim Gomes Canotilho quando destaca, 
como eixo retórico-argumentativo do constitucionalismo, a ideia de que:

Os direitos econômicos, sociais e culturais, na qualidade de 
direitos fundamentais, devem regressar ao espaço jurídico-cons-
titucional e ser considerados como elementos constitucionais 
essenciais de uma comunidade jurídica bem ordenada. (CANO-
TILHO, 2004, p. 98).

Resta indubitável, pois, que os direitos sociais prestacionais têm 
jusfundamentalidade material, uma vez que são considerados elementos 
constitucionais essenciais para a garantia da dignidade da pessoa humana, 
solapada que pode ser pela globalização neodarwinista do Estado Liberal 
de Direito.

Com a devida agudeza de espírito, observe que essas grandes 
transformações da ordem pós-1989 invertem o sinal do próprio direito 
constitucional nos países subdesenvolvidos do Sul Global, explicitando 
com grande clareza o fenômeno da negação da jusfundamentalidade 
material dos direitos sociais.

Urge compreender os impactos que a retomada do constituciona-
lismo pré-weimariano pode acarretar no espaço jurídico-constitucional 
brasileiro, especialmente, no que tange à efetividade dos direitos estatais 
prestacionais de segunda dimensão. É nessa toada acadêmica que Lenio 
Streck destaca com exatidão:

Esse novo constitucionalismo - que aqui será denominado de 
neoconstitucionalismo – além de proporcionar uma verdadeira 
revolução copernicana no plano da teoria do direito e do Estado, 
representa a real possibilidade de ruptura com o velho modelo 
de direito e de Estado (liberal-individualista-formal-burguês), a 
partir de uma perspectiva normativa [...] valendo lembrar, nesse 
sentido, a determinação constitucional, [...], de efetivação dos 
direitos fundamentais-sociais. (STRECK, 2008, p. 286).

Aqui o leitor haverá de concordar que o problema de efetivação 
dos direitos fundamentais-sociais em tempos de globalização neoliberal 
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somente será solucionado com o emprego do paradigma neoconstitucio-
nalista, sem o qual tais direitos se transformam em mera ficção jurídica; 
meros invólucros vazios de normatividade.2

Portanto, outro caminho científico não se terá senão o de trilhar 
a teoria neoconstitucional do direito e sua lógica superadora do vetusto 
exegetismo positivista, daí a pretensão desse artigo de estudar, inicial-
mente, a reconstrução neoconstitucionalista do direito, para em seguida, 
examinar o encontro cientifico entre o Estado Democrático Social de 
Direito e a eficácia positiva dos direitos estatais prestacionais de segunda 
dimensão.

Enfim, é este o espectro temático do presente artigo.

2 Daqui se extrai a metodologia do presente artigo, calcada em pesquisa bási-
ca estratégica, de natureza qualitativa, que se utiliza de critérios metodológicos 
baseados tanto em pesquisa bibliográfica, quanto em pesquisa jurisprudencial e 
análise de casos práticos. Com isso, seus resultados esperados apontam para a 
compreensão da reconstrução neoconstitucionalista do direito e, na sua esteira, da 
garantia da força normativa dos princípios jurídicos a partir do ativismo judicial, 
aqui vislumbrado como a criação jurisprudencial do direito.
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2. A RECONSTRUÇÃO NEOCONSTITUCIONALISTA 
DO DIREITO

A presente segmentação temática tem o objetivo de examinar 
as bases teóricas que informam a reconstrução neoconstitucionalista 
do direito, cujo eixo hermenêutico gira em torno da colisão de normas 
constitucionais de mesma dignidade normativa. Tais colisões representam 
os verdadeiros problemas constitucionais da contemporaneidade, 
demandando soluções que, diante da insuficiência do paradigma 
positivista, somente poderão ser obtidas com a aplicação da dogmática 
pós-positivista.

Isto significar dizer que o neoconstitucionalismo abre espaço 
para uma nova forma de pensar a teoria da eficácia da Constituição, 
especialmente voltada para a plena efetividade das normas constitu-
cionais garantidoras de direitos fundamentais, independentemente de 
serem classificadas como regras ou princípios, normas de aplicação ou 
normas programática, normas de eficácia plena ou limitada.3

Assim, no afã de garantir plena efetividade aos princípios cons-
titucionais, sem dependência do legislador democrático, o neoconstitu-
cionalismo pós-positivista desenvolveu constructos hermenêuticos mais 
avançados e capazes de garantir a força normativa da Constituição. Com 
efeito, a cada dia que passa novas fórmulas hermenêuticas são incor-
poradas à teoria da eficácia da Constituição com o duplo objetivo de 

3 O que importa aqui é garantir a força normativa da Constituição, ainda que 
se reconheça que tal efetividade, em determinadas hipóteses, fique restrita ao 
seu conteúdo jurídico mínimo, ou seja, ao seu núcleo essencial. Para tanto, a 
reconstrução neoconstitucionalista do direito foi obrigada a superar o legalismo 
estrito da escola positivista, que não reconhecia os princípios constitucionais 
como verdadeiras normas jurídicas, exatamente porque não se prestavam ao 
dogma da subsunção silogística.
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reaproximar o direito da ética e garantir a eficácia positiva dos princípios 
constitucionais. Nesse sentido, Luís Roberto Barroso mostra que:

A dogmática jurídica brasileira sofreu, nos últimos anos, o impacto 
de um conjunto novo e denso de ideias, identificadas sob o rótulo 
genérico de pós-positivismo ou principialismo. Trata-se de um 
esforço de superação do legalismo estrito, característico do 
positivismo normativista, sem recorrer às categorias metafísicas 
do jusnaturalismo. Nele se incluem a atribuição de normativi-
dade aos princípios e a definição de suas relações com valores e 
regras; a reabilitação da argumentação jurídica; a formação de 
uma nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento 
de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sob a ideia 
de dignidade da pessoa humana. Nesse ambiente, promove-se 
uma reaproximação entre o Direito e a Ética. (BARROSO, apud 
BARCELLOS, 2005, prefácio)

É nesse diapasão, portanto, que, contemporaneamente, a recons-
trução neoconstitucionalista do direito vem sendo impulsionada pela 
dogmática pós-positivista em cuja base se encontra a dimensão retóri-
co-argumentativa das decisões judiciais, na qual o exegeta contemporâneo 
não pode mais ficar adstrito à norma-dado (prius da interpretação 
constitucional), mas, sim captar seu verdadeiro sentido e alcance a partir 
da incidência dos elementos fáticos do caso concreto (fatos portadores de 
juridicidade).

Ou seja, o juiz hodierno tem a tarefa de identificar corretamente 
os fatos portadores de juridicidade (fatos do mundo real que possuem 
relevância jurídica para a solução do caso decidendo) que deverão 
ser obrigatoriamente considerados na formulação da decisão final de 
mérito. Neste mister, haverá, então, o magistrado, de refletir acerca do 
melhor caminho hermenêutico a seguir, sabendo, no entanto, que sua 
decisão final - já devidamente interpretada com o auxílio desses fatos 
do mundo real - será submetida ao controle intersubjetivo da sociedade 
aberta de interpretes da Constituição, tal qual vislumbrada por Peter 
Häberle (1997).

Isto significa dizer que o juiz neoconstitucionalista precisa ter 
plena consciência de que a argumentação jurídica usada para a obten-
ção de sua norma- decisão, no plano concreto de significação, é parte 
integrante da normatividade do direito e por isso mesmo suscetível de 
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fiscalização pela sociedade como um todo. Com a devida sensibilidade 
acadêmica, observe que a força jurígena da decisão judicial (força 
de produzir o direito no caso decidendo) é função direta do grau de 
aceitabilidade que a comunidade aberta de intérpretes da Constituição 
lhe empresta.

Sem fazer referência direta ao termo, Lenio Streck fotografa com 
precisão o conceito de comunidade aberta de intérpretes da Constituição 
ao destacar que o direito é, a um só tempo, tudo aquilo que:

a lei manda, mas também o que os juízes interpretam, os advo-
gados argumentam, as partes declaram, os teóricos produzem, os 
legisladores sancionam e os doutrinadores criticam. É, enfim, um 
discurso constitutivo, uma vez que designa/atribui significados a 
fatos e palavras. (STRECK, 2009, p. 248).

Dessarte, resta indubitável que a dogmática pós-positivista é edifi-
cada na teoria da argumentação jurídica, na qual o intérprete ganha maior 
capacidade para esgrimir o conflito aparente de normas constitucionais 
de mesma hierarquia. Ou seja, a solução jurídica dos casos difíceis - hard 
cases - envolvendo antinomias de princípios constitucionais perpassa 
necessariamente pela aplicação de fórmulas pós-positivistas, cuja metó-
dica aponta para a ponderação de valores a partir dos elementos fáticos 
do caso concreto, vale dizer, dos fatos portadores de juridicidade.

Com tal tipo de intelecção em mente, fica mais fácil compreen-
der que a decisão judicial não pode ser ato volitivo do Poder Judiciário 
totalmente desvinculado da ciência jurídica, isto é, a reconstrução 
neoconstitucionalista do direito, muito embora calcada nos paradigmas 
de racionalidade discursiva, verdadeiramente dianoética, não legitima a 
discricionariedade de juízes e tribunais na elaboração de suas respectivas 
normas-decisão. Ao revés, as decisões judiciais devem seguir o sentimento 
constitucional de justiça da ordem jurídica como um todo; é exatamente 
aquilo que o direito superador da lei de Karl Larenz denomina de 
direito extra legem et intra jus,  vale dizer: o direito que até supera a 
letra da norma posta pelo legislador (extra legem), mas, que, entretanto, 
permanece fiel aos princípios da ordem constitucional (intra jus). (LA-
RENZ, 1968, p. 502).

Em essência, a dogmática do direito superador da lei de Larenz 
sintetiza o espírito do neoconstitucionalismo, na medida em que supera 
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o dogma da subsunção silogística do positivismo jurídico (aplicação 
mecânica das regras jurídicas), ao mesmo tempo em que se aproxima da 
teoria da argumentação jurídica do pós-positivismo jurídico (aplicação 
da ponderação de princípios jurídicos em colisão).

Em suma, submetido ao teto hermenêutico do sentimento 
constitucional de justiça, o direito superador de Larenz justifica a ideia de 
que o direito contemporâneo é um sistema aberto de regras e princípios, 
isto é, traz ínsito o elemento exegético superador do dogma da subsunção 
silogística, sem, entretanto, autorizar o mero decisionismo judicial do 
juiz solipsista, que decide de acordo com a sua pré-compreensão. É nesse 
sentido que Lenio Streck destaca que:

Se quisermos, de fato, ingressar na viragem linguístico-ontológica, 
antes é preciso termos claro que a subsunção era apenas o modo 
de a ‘vontade geral’ (legislativo soberano no modelo formal-
-burguês) controlar a aplicação da lei. Nada mais do que isso. O 
que deve ser dito é que subsunção é sinônimo de ‘juiz boca-da-lei’ 
e que a discricionariedade é o modo que o próprio sistema encon-
trou para ‘preencher’ as ‘insuficiências ôntico-semânticas’ que a 
subsunção não poderia dar conta. Ora, o que causa espanto (...) 
é que, ultrapassada a discricionariedade legislativa pelo advento 
ruptural do constitucionalismo analítico-compromissório (e qui-
çá, dirigente), ainda se continue a falar em subsunção. (STRECK, 
2009, p. 474).

De tudo se vê, portanto, que o paradigma de racionalidade 
linguístico-subsuntivo-silogística do positivismo jurídico não dá conta 
dos problemas constitucionais contemporâneos, uma vez que princípios 
jurídicos não se prestam à aplicação dedutiva da premissa maior (nor-
ma em abstrato) e premissa menor (fatos portadores de juridicidade 
do caso concreto). Ao contrário, a colisão de normas constitucionais 
de mesma hierarquia demanda a aplicação indutiva da ponderação de 
valores no caso concreto.4

4 Além disso, observe, com atenção, que a sociedade aberta de intérpretes da 
Constituição está apta a julgar o ato decisional decorrente da incidência dos 
fatos portadores de juridicidade sobre as normas constitucionais in abstracto, ou 
seja, a partir dos elementos fáticos do caso concreto que são juridicamente relevan-
tes para a formulação da norma-decisão, e que, portanto, ao incidirem sobre o texto 
da Constituição, viabilizam o processo de ponderação de valores constitucionais de 
mesma hierarquia.
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O que releva sublinhar, portanto, é a fé que anima a reconstrução 
neoconstitucionalista do direito, qual seja seu espírito científico que 
afasta modelagem hermenêutica de base jusnaturalista. Nesse diapasão, 
o leitor haverá de concordar que muito pior que o “positivismo despro-
vido de abertura axiológica” é o “decisionismo pós-positivista desprovido 
de cientificidade”. (GÓES, 2007, p. 124).

Nesse sentido, com a devida atenção, observe que a reconstrução 
neoconstitucionalista do direito não se coaduna com o mero decisionismo 
judicial desprovido de base cientifica, da mesma forma que o positivismo 
jurídico não se coaduna com a leitura axiológica da Constituição 
(sentimento constitucional de justiça).

É por isso que a decisão final de mérito do juiz neoconstitucio-
nalista deve ser fruto da incidência dos fatos portadores de juridicidade 
sobre o texto da Constituição como um todo, resultando daí o acionamento 
dos princípios reitores da ordem constitucional que devem prevalecer em 
cada caso concreto.5

Na visão de Luís Roberto Barroso, não se pode sequer falar da 
existência de norma antes que se dê a sua interpretação com os fatos, tal 
como pronunciada por um intérprete (BARROSO, 2005, p. 8).

Em suma, a reconstrução neoconstitucionalista do direito, 
pautada na racionalidade dianoética (discursiva) do direito, amplia o 
horizonte da interpretação constitucional, na medida em que consegue 
atribuir cientificamente eficácia positiva a princípios constitucionais 
abertos segundo o padrão exegético pós-positivista da ponderação de 
valores constitucionais, feita a partir da projeção dos fatos portadores 
de juridicidade dentro de cada caso concreto de per si.6

5 E mais: a própria normatividade do direito depende diretamente da correta sele-
ção dos fatos portadores de juridicidade, porque sujeitas ao siso da comunidade 
aberta de intérpretes da Constituição, isto é, o maior ou menor grau de aceitabili-
dade do ato decisional se vincula à capacidade do decisor de extrair do mundo real 
aqueles fatos que sejam efetivamente relevantes no mundo jurídico (habilidade do 
intérprete para esgrimir aqueles elementos factuais que irão incidir sobre o texto da 
Constituição, acionando seus princípios de fundamentação). O mérito da ideia de 
fatos portadores de juridicidade não é simbolizar um instrumento hermenêutico 
infalível, incontroverso, mas, sim, o de ser um medium para se chegar a uma nor-
ma-decisão equilibrada, transparente, ética e de fácil convencimento do auditório. 
(GÓES, 2007, p. 123-124)

6 É nesse sentido que se materializa o giro neoconstitucionalista da interpretação, 
onde a normatividade do direito passa a ser função de uma atividade exegética 
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Esta é a razão pela qual se professa que a reconstrução neo-
constitucionalista do direito expande as fronteiras hermenêuticas da 
eficácia positiva dos direitos sociais. Não há outro caminho a seguir: a 
normatividade do direito não se atrela tão somente ao conteúdo literal 
da norma posta pela vontade do legislador democrático, mas, também, 
ao teor axiológico da argumentação jurídica usada pelo juiz para obter 
a sua norma- decisão no caso decidendo.

Nesse mesmo sentido, vale destacar a visão crítica ao positivismo 
jurídico de Chäim Perelman, quando rejeita a redução da interpretação 
do direito à vontade do legislador, in verbis:

As concepções modernas do direito e do raciocínio judiciário, 
tais como foram desenvolvidos após a última guerra mundial, 
constituem uma reação contra o positivismo jurídico e seus dois 
aspectos sucessivos, primeiro o da escola da exegese e da concepção 
analítica e dedutiva do direito, depois o da escola funcional ou 
sociológica, que interpreta os textos legais consoante a vontade do 
legislador. (PERELMAN, 1998, p. 9).

Em linhas gerais, observe que a crítica de Perelman salienta a 
insuficiência do raciocínio judiciário positivista, que acredita na concepção 
analítica e dedutiva do direito dentro de um sistema de axiomas pré-
-estabelecidos (as regras fixadas pela vontade do legislador), e capazes de 
regular total e plenamente a vida social (sistema fechado em si próprio).

Com isso, sob os influxos do positivismo legalista, ainda 
predomina a mundividência fechada que acredita que a cientificidade 
do direito tem por gênese sua própria sistematicidade intrínseca, o que 
evidentemente o isola de qualquer outro fluxo epistemológico (filosofia, 
sociologia, política). Já a cosmovisão aberta da escola pós-positivista 
projeta a imagem de que a correção normativa do direito deve reconhe-
cer a força jurígena da dimensão argumentativa das decisões judiciais, 
abrindo espaço para a eficácia positiva ou simétrica dos direitos estatais 
prestacionais.

baseada em núcleo de racionalidade discursiva, que distribui justiça no caso 
concreto em detrimento da ideia de certeza jurídica máxima. Sob a égide do 
neoconstitucionalismo, as soluções obtidas, no plano concreto de significação, 
não ficam limitadas à validez meramente formal, típica do legalismo positivista, 
mas, busca aferir também a retitude material da decisão judicial consoante a 
pauta de valores axiológicos da Carta Ápice.
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Há que se reconhecer, pois, que a reconstrução neoconstitucio-
nalista do direito e a dogmática pós-positivista trouxeram mudanças 
paradigmáticas para a teoria da eficácia das normas constitucionais, 
seja pela capacidade científica de atribuir efetividade aos princípios 
jurídicos, até então considerados invólucros vazios de conteúdo norma-
tivo, seja pela superação do positivismo, calcado na aplicação mecânica 
do direito. Nesse sentido, a postura pós-positivista amplia e fortalece 
a eficácia positiva dos direitos sociais, reconhecendo-se sua jusfunda-
mentalidade material como verdadeiros direitos fundamentais (GÓES; 
MELLO, 2018, p. 161).

Com tal tipo de intelecção em mente, fica mais fácil compre-
ender as razões pelas quais o neoconstitucionalismo deve servir de base 
para a nova teoria da eficácia das normas constitucionais, notadamente 
dos direitos sociais de segunda dimensão. Em outros termos, a eficácia 
social ou efetividade dos direitos sociais não pode abrir mão do neo-
constitucionalismo pós-positivista, que se tematiza, dentre outros, no 
processo de ponderação de valores de mesma dignidade constitucional. 
No entanto, infelizmente, nem toda norma constitucional tem eficácia 
social, uma vez que pode depender de legislação ordinária superveniente, 
ou depender de recursos financeiros do Estado, ou ainda depender de 
políticas públicas afirmativas.

É por isso que, na próxima segmentação temática, vamos analisar 
os impactos da globalização neoliberal sobre a efetividade dos direitos 
sociais. Com efeito, em tempos de globalização da economia e de 
estatalidade pós-moderna, é fundamental examinar a questão da 
jusfundamentalidade material dos direitos sociais, na medida em que 
o Estado Neoliberal de Direito - a partir de um modelo constitucional 
absenteísta - busca mitigar os direitos sociais em prol dos direitos liberais 
de primeira dimensão.
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3. O ESTADO DEMOCRÁTICO SOCIAL DE DIREITO E A 
EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS

A queda do muro de Berlim, em 1989, trouxe grandes trans-
formações para a teoria dos direitos fundamentais, na medida em que 
estabeleceu o Estado Neoliberal de Direito em detrimento do Estado 
Democrático Social de Direito.

Com efeito, a ordem internacional pós-Guerra Fria é bem mais 
complexa do que o cenário anterior, caracterizado pelo jogo geopolítico 
equilibrado de superpotências disputando áreas de influência entre si. 
Portanto, na esteira desta complexidade, descortina-se a pós-moderni-
dade, cuja dinâmica se abriga, como bem capturou a maestria reflexiva 
do Professor Luís Roberto Barroso, no desprestígio do Estado nacional 
dentro de um cenário pós-tudo:

Planeta Terra. Início do século XXI. Ainda sem contato com 
outros mundos habitados. Entre a luz e sombra, descortina-se a 
pós-modernidade. O rótulo genérico abriga a mistura de estilos, a 
descrença no poder absoluto da razão, o desprestígio do Estado. 
A era da velocidade. A imagem acima do conteúdo. O efêmero e 
o volátil parecem derrotar o permanente e o essencial. Vive-se a 
angústia do que não pôde ser e a perplexidade de um tempo sem 
verdades seguras. Uma época aparentemente pós-tudo: pós-mar-
xista, pós-kelseniana, pós-freudiana. (BARROSO, 2003, p. 2).

É bem de ver, pois, que o fim da Guerra Fria patrocinou a 
expansão do projeto neoliberal e suas antinomias ligadas à globalização, 
agora capitaneada pelos Estados Unidos da América, única superpotência 
remanescente.
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Assim, sob o rótulo genérico da globalização neoliberal, encon-
tram-se, dentre outras, a abertura mundial do comércio, a desregulamenta-
ção da economia, as privatizações em massa, a sacralização da autonomia 
privada em detrimento do intervencionismo estatal, a relativização da 
soberania estatal, a desterritorialização, a redução jurídica do Estado e 
a mitigação dos direitos sociais, notadamente a proteção constitucional 
dos hipossuficientes (camadas menos favorecidas do tecido social pátrio). 
Observe que a expressão “processo de globalização” ou “mundialização”, 
como preferem os franceses, denota o fenômeno maior que desloca para a 
centralidade da estatalidade pós-moderna a crise do Estado Democrático 
Social de Direito em virtude de seus altos gastos sociais. No dizer de Lenio 
Streck e Bolzan de Morais, tem-se que:

A ideia de privatização, carro chefe das políticas neoliberais, 
objetiva a redução do deficit fiscal, aplicando para tal o receituário 
do Consenso de Washington. Os cortes incidem sobre gastos 
sociais, seguidos de compulsiva venda de patrimônio público a 
preços desvalorizados. (STRECK, 2010, p. 153).

É certo, portanto, afirmar que a questão da jusfundamentalidade 
material dos direitos sociais sofreu graves impactos decorrentes do novo 
cenário mundial pós-Guerra Fria, seja pela ascensão do projeto neoliberal, 
seja pela globalização neodarwinista, que, conjuntamente, fixaram as 
bases do capitalismo financeiro controlado, principalmente, pelos países 
centrais (Estados Unidos da América, União Europeia e Japão).

Nesse mister, Vicente de Paulo Barretto destaca que “a globalização 
surge, antes de tudo, no âmbito do capitalismo financeiro para então 
repercutir e ganhar cores próprias nas relações intersubjetivas, intergrupais 
e interestatais na contemporaneidade” (BARRETO, 2013, p. 215).

Fácil é perceber, por conseguinte, que surge uma nova ordem 
constitucional calcada na democracia liberal do laissez-faire em detri-
mento de uma democracia social do welfarismo, como bem destaca a 
lição de Lindgren Alves, in verbis:

Com o fim da bipolaridade estratégica e da competição ideológica 
entre liberalismo capitalista e o comunismo, a ideologia que se 
impôs em escala planetária não foi, a da democracia baseada no 
welfare state, (...) Foi a do laissez-faire absoluto, com a alegação 



525

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

de que a liberdade de mercado levaria à liberdade política e à 
democracia. Eticamente justificou-se. (...) mas a própria noção de 
Estado-providência tornou-se condenada como inepta à compe-
titividade, num momento em que o desemprego era aceito como 
fatalidade estrutural. (LINDGREN ALVES, 2002, p. 82).

Dessarte, sob a ótica neoliberal, necessário se faz a redução 
jurídica do constitucionalismo welfarista e, na sua esteira, a mitigação 
dos direitos sociais de segunda dimensão, tendo em vista a escassez de 
recursos financeiros do Estado. Nesse sentido, há que se reconhecer a 
insuficiência orçamentária estatal para atender a todas as demandas 
sociais constantes em uma Constituição Dirigente. Trata-se, pois, da 
“reserva do possível fática”, também denominada de “reserva do possível 
propriamente dita”, ou simplesmente “reserva do possível”, aqui inter-
pretada como sendo essa falta de recursos financeiros do Estado para 
atender a todos os direitos sociais constitucionais.

No sentido hermenêutico, a efetividade ou eficácia social dos 
direitos sociais perde em forte medida seu prestígio, na medida em 
que o antigo sistema constitucional welfarista é desvalorizado pelo 
novo paradigma neoliberal garantista. Ou seja, em virtude da sua pró-
pria natureza jurídica de direitos estatais prestacionais, que reclamam 
do Estado a formulação de políticas públicas afirmativas de proteção 
socioeconômica dos hipossuficientes, os direitos sociais ficam com sua 
efetividade submetida ao conceito de reserva do possível fática.

É bem de ver, por conseguinte, que a reserva do possível estará 
sempre a condicionar a concretização dos direitos sociais em sua plenitude, 
chegando mesmo a caracterizar um obstáculo quase que intransponível, 
já que exige forte ônus argumentativo em sentido contrário.

7

7 Em consequência, não pode prosperar a tese da reserva do possível fática como 
obstáculo intransponível à efetividade dos direitos sociais, notadamente nesses 
tempos de interpretação moral da Constituição e da reconstrução principialista 
neoconstitucional que reaproxima o direito da ética. De outra banda, há que se 
reconhecer que a superação da tese da reserva do possível fática (impossibilidade 
financeira do Estado para atender a todas as demandas sociais de uma determinada 
comunidade política) deve limitar-se à garantia do conteúdo mínimo essencial dos 
direitos sociais positivos, sem o que correríamos o risco de transformar a Consti-
tuição brasileira em mera folha de papel, tal qual preconizado por Lassale. (GÓES; 
MELLO, 2018, p. 567).
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Dessarte, há que se reconhecer que o princípio da reserva do 
possível tem grande força retórico-argumentativa na defesa do Estado 
liberal, o que, evidentemente, enfraquece a efetividade dos direitos 
sociais, mormente quando se constata que o orçamento público real-
mente não tem condições de atender aos vultosos volumes de recursos 
necessários para atender a todas as demandas da sociedade. Eis aqui 
a exata razão pela qual parte da doutrina nega a jusfundamentalidade 
material aos direitos sociais, qual seja: a crença de que a efetividade desses 
direitos fica obtemperada pelas restrições econômico-financeiras do 
Estado (reserva do possível fática).

Nesse sentido, Ernst-Wolfgang Böckenförde, por exemplo, afirma 
que a impossibilidade econômica do Estado se apresenta como um 
limite necessário aos direitos fundamentais sociais. (BÖCKENFÖRDE, 
1993, p. 65-68). Já Ricardo Lobo Torres denega a jusfundamentalidade 
material dos direitos sociais com base na doutrina dos direitos sociais 
mínimos, valendo, pois, reproduzir seu pensamento:

Os direitos sociais e econômicos estremam-se da problemática 
dos direitos fundamentais porque dependem da concessão do 
legislador, estão despojados do status negativus, não geram por 
si sós a pretensão às prestações positivas do Estado, carecem de 
eficácia erga omnes e se subordinam à ideia de justiça social. 
Revestem eles, na Constituição, a forma de princípios de justiça, 
de normas programáticas ou de policy, sujeitos sempre à inter-
positio legislatoris, especialmente na via do  orçamento público. 
(TORRES, 2001, p. 282).

Sem embargo de tão importantes construções teóricas, o fato é 
que não se pode deixar de reconhecer a jusfundamentalidade material 
dos direitos sociais. Com efeito, urge salientar, nessa toada científica, 
que é preciso ponderar a cláusula da reserva do possível com qualquer 
outro direito social que com ele entre em colisão, notadamente o princípio 
da dignidade da pessoa humana.

É certo afirmar que a invasão do Poder Judiciário no espaço 
discricionário das decisões legislativas não deixa de ser democraticamente 
legitimada, principalmente quando em jogo as condições mínimas para 
a garantia de vida digna para todos, como bem destaca a decisão do 
Ministro Celso de Mello:
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Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da ‘reserva do 
possível’ - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente 
aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de 
exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, 
notadamente  quando, dessa conduta governamental negativa, 
puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos 
constitucionais impregnados de um sentido de essencial funda-
mentalidade. (BRASIL, ADPF 45, 2004).

De tudo se vê, por conseguinte, que a tese böckenfördeana de 
que os direitos sociais são meros comandos objetivos axiológicos, sem 
força jurídica deve ser refutada. De fato, sufragar tal tese jurídica, é 
aceitar passivamente o esvaziamento axiológico- normativo da própria 
Constituição; é abandonar os hipossuficientes à sua própria sorte; é negar 
o caráter deôntico do Direito enquanto sistema de valores capaz de 
moldar a realidade fática e não apenas representá-la de alguma maneira. 8

De observar-se, pois, que o princípio da reserva do possível 
desafia a dogmática pós-positivista, que se vê impelida a construir 
fórmulas hermenêuticas com latitude científica suficiente para garantir 
o conteúdo jurídico mínimo das normas constitucionais garantidoras 
de direitos sociais.

Isto significa dizer que nova fronteira da teoria da eficácia 
constitucional gira em torno da criação jurisprudencial do direito voltada 
para a concretização de direitos subjetivos atrelados a um núcleo essencial, 
sem o qual o direito fica totalmente esvaziado (eficácia nuclear positiva), 
ou seja, vale dizer:

O decisor ao enquadrar sua norma-decisão no espectro da eficácia 
nuclear positiva optou por garantir a efetividade do conteúdo 
mínimo dos direitos constitucionais, direta e imediatamente da 
própria norma constitucional, ou seja, a partir da incidência dos 
fatos portadores de juridicidade sobre o texto da norma sendo 
efetivamente concretizada. (...) De observar-se, por conseguinte, 
que a eficácia nuclear positiva garante apenas a efetividade de 
um direito subjetivo constitucionalmente garantido em sua 
essência mínima, no seu valor conteudístico mínimo. Para além 

8 Na feliz síntese de Gustavo Amaral: “O direito é deôntico por essência e, como tal, 
visa a transformações sociais. O homicídio é previsto como crime porque existe 
no mundo dos fatos e porque se pretende que não mais exista, numa indisfarçável 
tentativa de mudança da realidade social”. (AMARAL, 2001. p. 110).



528

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

deste espectro normativo, já se terá que adentrar a zona de 
ponderabilidade com a aplicação de uma das técnicas de ponde-
ração (GÓES, 2007, p. 136).

Aqui é importante compreender que a reserva do possível não 
pode afastar a visão de que os direitos sociais são direitos fundamentais 
em sentido material, isto é, são direitos subjetivos, capazes de gerar 
posição jusfundamental diretamente sindicável perante o Poder Judiciário, 
independentemente de intervenção legislativa superveniente.

Sob este prisma, torna-se imprescindível a iniciativa dogmati-
camente avançada de juízes e tribunais, que devem garantir a eficácia 
social dos direitos sociais, independentemente da cláusula da reserva 
do possível fática. Em um verdadeiro Estado Democrático de Direito, 
a criação do direito pelo Poder Judiciário, muito embora seja limitada 
pelo princípio da separação de poderes, não pode desconsiderar, por 
outro lado, o esvaziamento ético da Constituição.

Em suma, repita-se por fundamental: não deve prosperar a 
tese da reserva do possível como obstáculo intransponível à efetividade 
dos direitos sociais, notadamente nesses tempos de desconstrução do 
constitucionalismo welfarista, uma vez que é inegável a categorização 
de “direitos fundamentais em sentido material” dos direitos sociais de 
segunda dimensão.
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4. CONCLUSÕES

O presente trabalho acadêmico procurou demonstrar que, a 
partir do fim da Guerra Fria e do colapso soviético, o constitucionalismo 
da pós-modernidade apresentou-se como um novo ciclo democrático 
da ideologia neoliberal, que busca desconstruir o constitucionalismo 
welfarista e os direitos sociais.

Seu símbolo maior foi induvidosamente a ideia de “Fim da 
História” de Francis Fukuyama, na qual despontam a vitória do capitalismo 
democrático, a universalização dos valores ocidentais, a redução jurídica 
do Estado e o triunfo da democracia liberal. Com rigor, por detrás desse 
projeto neoliberal globalizante, encontra-se o contexto geopolítico da pax 
americana, capitaneada pelo poder hegemônico da tríade capitalista 
(EUA, União Europeia e Japão).

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a globalização neoliberal 
propugna pela redução da Constituição Dirigente a partir da implantação 
de estruturas negativas e meramente procedimentais de limitação do 
poder do Estado. Dessarte, em tempos de estatalidade pós-moderna, 
o ciclo constitucional neoliberal já não se atrela mais à conquista 
de direitos sociais de segunda dimensão, mas, sim, à conquista de 
mercados e mentes (massificação por estruturas eficazes de marketing 
de âmbito mundial).

Com isso, desloca-se para o epicentro do constitucionalismo 
da pós- modernidade, a abertura mundial do comércio, comandada 
pela globalização neodarwinista e neoliberal, cujo quadro jurídico-
-constitucional aponta para o agravamento do ciclo de empobrecimento 
dos países de modernidade tardia, como, infelizmente, é o caso do 
Brasil. É nesse diapasão que surge a relevância da questão da jusfun-
damentalidade material dos direitos sociais de segunda dimensão, ou, 
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mais precisamente, a questão sobre a efetividade ou eficácia social dos 
direitos estatais prestacionais, submetidos à reserva do possível fática.

Como amplamente visto, demonstrou-se que, muito embora a 
teoria da reserva do possível projete de modo coerente a ideia de que 
os direitos sociais - na qualidade de direitos estatais prestacionais – 
fiquem sujeitos àquilo que a capacidade orçamentária do Estado pode 
razoavelmente realizar, é irrefutável, por outro lado, que a escassez de 
recursos financeiros não pode ser considerada limite fático invencível 
à concretização dos direitos sociais em determinados casos concretos.

Com efeito, ficou claro que a mitigação da segunda dimensão de 
direitos pode comprometer a proteção dos hipossuficientes, notadamente 
nos países de modernidade tardia, do Sul Global. Portanto, não convém 
embarcar acriticamente no paradigma constitucional neoliberal, cuja 
lógica de neutralização dos direitos sociais potencializa as desigualdades 
sociais, o desemprego e a exclusão social.

Muito embora a reserva do possível seja um legítimo instrumento 
exegético de defesa do Estado, o fato é que não se pode negar a catego-
rização de “direitos fundamentais em sentido material” para os direitos 
sociais, daí a relevância científica da reconstrução neoconstitucionalista 
do direito.

Realmente, não se pode negar que a aplicação inflexível do 
discurso positivista torna desnutrido o processo de interpretação 
constitucional, uma vez que a operação exegética fica desprovida do 
jogo concertado dos princípios jurídicos, principal instrumento da atividade 
decisória dos magistrados de hoje em dia.

Como visto, a reconstrução neoconstitucionalista parte de uma 
visão sistêmica aberta e dinâmica, na qual desponta a leitura axiológica 
da Constituição, o que evidentemente reaproxima o direito da ética. É 
nesse sentido que a nova interpretação constitucional coloca em cone-
xão científica a normatividade dos princípios constitucionais, a decisão 
judicial e sua aceitabilidade pela comunidade aberta de intérpretes da 
Constituição, tal qual engendrada por Peter Häberle.

Em síntese, a nova interpretação constitucional não se limita ao 
texto da norma posta pelo legislador democrático, ao contrário, vai buscar 
no quadro amplo dos princípios constitucionais a fonte de legitimação 
democrática das decisões do Poder Judiciário.
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É por tudo isso que o novo constitucionalismo não abre mão da 
jusfundamentalidade material dos direitos sociais, seja pela rejeição da 
tese irrefutável da reserva do possível (falta de recursos financeiros do 
Estado), seja pela concretização do conteúdo jurídico mínimo dos direitos 
sociais, independentemente da existência de leis regulamentadoras.

Em suma, diante da dignidade da pessoa humana, a alegação de 
que o Poder Judiciário não tem legitimidade democrática para formular 
políticas públicas no lugar do legislador competente também não deve 
prosperar.

Não se pode olvidar que a norma constitucional é norma jurídica 
e nessa condição é capaz de gerar diretamente um direito subjetivo ao 
cidadão comum. Não faria nenhum sentido hermenêutico negar ao 
Poder Judiciário a possibilidade de concretizar os direitos sociais em 
nome da tão propalada reserva do possível.
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 RESUMO

Considerando que os princípios constitucionais são o cerne do Consti-
tucionalismo Contemporâneo, o presente trabalho possui o objetivo de 
demonstrar, a partir de uma pesquisa descritiva calcada na revisão bi-
bliográfica e na análise jurisprudencial, o quanto o fenômeno do “pam-
principiologismo” 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 legem, base-
adas 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.

Palavras-chave: pamprincipiologismo; princípio; direito; autonomia; 
democracia.
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1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem por finalidade abordar o fenômeno 
do pamprincipiologismo

9 no Brasil, dando enfoque especial ao princípio 
do livre convencimento motivado, considerado aqui como um dos 
principais exemplos de como o pamprincipiologismo se desenha na 
prática jurídica cotidiana.

Para tal finalidade, o trabalho foi estruturado em três capítulos. 
O primeiro capítulo apresentará o conceito de princípio, introduzindo a 
problemática acerca dos equívocos existentes sobre o tema. Já o segundo 
capítulo abordará o fenômeno do pamprincipiologismo, elencando as 
suas principais causas e as consequências que apresenta para a teoria do 
direito. Quanto ao terceiro capítulo, foi realizada uma análise sobre o 
princípio do livre convencimento motivado, considerando os principais 
aspectos doutrinários e jurisprudenciais.

Justifica-se o estudo aqui apresentado no fato de que, os princípios 
constitucionais, que deveriam limitar o espaço discricionário da atividade 
judicial, têm sofrido equívocos conceituais e sido subvertidos pela prática 
jurídica cotidiana a ponto de realizarem função diametralmente oposta, 
colocando, assim, em risco a autonomia do direito.

Para melhor situar o leitor sobre a problemática a ser tratada, 
faz-se mister apresentar o esqueleto principal do trabalho, constando os 
principais argumentos a serem utilizados.

O termo “pamprincipiologismo” fora cunhado por Lenio Streck 
(2017) para designar uma patologia da prática jurídica brasileira, que se 

9 Apesar de existirem três grafias para designar esse fenômeno, o presente texto 
utiliza a grafia “pamprincipiologismo” por estar de acordo com as últimas publica-
ções do autor Lenio Streck, responsável pela criação do termo. A título de exemplo, 
é possível citar o texto “Robôs podem julgar? Qual é o limite da Itech-cracia?”, 
publicado pelo autor na Revista Consultor Jurídico, em 14 de maio de 2020.
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utiliza de espécies de ‘standarts’ argumentativos, para, na maioria das 
vezes, deixar de aplicar a legislação. Assim, seriam posturas que con-
sideram que os princípios - aqui entendidos como a consubstanciação 
de valores -, pode(ria)m substituir a própria legislação democrática 
(STRECK, 2017).

Dessa forma, o “pamprincipiologismo” 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 in-
solúvel, 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 
“pamprincipiologismo” são os equívocos existentes em torno da definição 
de princípio, tanto do ponto de vista lógico, quanto do ponto de vista 
formal-enunciativo. Isto porque, do ponto de vista lógico, que consi-
dera a existência de uma cisão/diferenciação entre princípios e regras, 
os princípios seriam aplicáveis por ponderação e, dessa forma, haveria 
espaço para discricionariedades do intérprete no momento da aplicação 
do Direito (STRECK, 2017; DWORKIN, 2014).

Já sob o ponto de vista formal-enunciativo, que considera princí-
pios como valores, tais enunciados normativos possuem textura “aberta”, 
sendo, portanto, possibilidades de extensão da margem de atuação por 
parte do intérprete, que passa a decidir segundo convicções pessoais 
de justiça para, na maioria das vezes, deixar de aplicar a legislação 
democrática (STRECK, 2017; DWORKIN, 2014).

Entretanto, é importante frisar que na perspectiva teórica que 
se utilizou, uma doutrina que se reconhece pós-positivista deve tomar 
como base a teoria integrativa dworkiniana (DWORKIN, 2014) e 
considerar os princípios como o cerne da institucionalização da auto-
nomia do direito. Neste caso, as ambiguidades e vaguezas não devem 
ser consideradas características próprias dos princípios, mas sim, um 
problema das regras segundo o qual os princípios, enquanto elucidantes 
do mundo prático, pretendem resolver (STRECK, 2017).



543

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

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, conforme 
demonstram, por exemplo, os julgados do Tribunal de Justiça do Rio 
de Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça, que serão analisados no 
presente trabalho.

Conforme será visto, tal princípio consagra perigosa prática 
cotidiana dos juízes no sentido de decidir primeiro e fundamentar depois 
(SCHMITZ, 2015) e, não obstante, somente escancara as decisões 
jurídicas 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.

1.1. O CONCEITO DE PRINCÍPIO

Na doutrina e jurisprudência brasileiras, torna-se cada vez mais 
comum a utilização de termos como “princípios são valores positivados” 
ou “princípios devem ser ponderados” (STRECK, 2012a). Tais colocações 
— não coincidentemente — conduzem diretamente ao fato de que, na 
prática jurídica, também é comum que os juízes criem princípios para 
justificar as suas decisões.

Apesar disso, conforme assinala Streck (2012a), dentro da 
comunidade jurídica parece haver um consenso quanto a questão de que 
os princípios possuem normatividade, fato este que, por si só, é capaz de 
evidenciar a existência de um equívoco teórico em torno do conceito de 
princípio. Assim sendo, nessa quadra da história, considerando os aportes 
do Constitucionalismo Contemporâneo (STRECK, 2014), o que é — ou 
deve ser —, afinal, um princípio?

Em um primeiro momento, faz-se mister ressaltar a importância 
de tal conceituação à luz do Constitucionalismo Contemporâneo, uma 
vez que essa teoria demonstra a efetiva superação do velho positivismo 
jurídico através da proposta de “abandono da utilização da discricio-
nariedade interpretativo-decisória, já conhecida desde os tempos da 
jurisprudência dos interesses, posteriormente potencializada pela juris-
prudência dos valores”(MONTEIRO, 2019).
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Esse Constitucionalismo surge como teoria efetivamente pós-
-positivista num cenário em que a(s) Teoria(s) Neoconstitucionalista(s) 
contentam-se em ser apenas pretensamente pós-positivistas. Isto porque, 
sobretudo no que tange à presente temática, o(s) Neoconstitucionalismo(s) 
somente nos conduziriam a um conceito equivocado e reducionista de 
princípio, enquanto o Constitucionalismo Contemporâneo, representa, 
nas palavras de Streck (2014), um redimensionamento da práxis político-
-jurídica, que se apresenta em dois níveis:

no plano na teoria do Estado e da Constituição, com o advento 
do Estado Democrático de Direito; e no plano da Teoria do 
Direito, no interior da qual se dá a reformulação da teoria das 
fontes (a supremacia da lei cede lugar à onipresença da Constitui-
ção); na teoria da norma (devido à normatividade dos princípios 
— atenção: princípios não como valores e, sim, operando no 
código lícito-ilícito), na teoria da interpretação, que, nos termos 
que proponho, representa uma blindagem às discricionariedades 
e ativismos, a partir da construção de uma teoria da decisão 
judicial e em uma teoria da decisão, que complementa a teoria 
da interpretação.”(STRECK, 2014).

Assim sendo, para uma correta definição do conceito de princípio, 
é preciso desconsiderar as propostas Neoconstitucionalista(s), pois, 
estas conduzem a uma conceituação e aplicação errônea dos princípios 
como simples subterfúgios para que os juízes decidam conforme os 
“valores” que lhe interessam.

Feitas as devidas considerações, é interessante retornar ao único 
ponto comum dessa controvérsia conceitual, qual seja, o já mencionado 
fato de que os princípios são normas jurídicas. Tal afirmativa é o pres-
suposto necessário para uma correta conceituação principiológica, pois, 
se princípios têm normatividade é “porque são deontológicos e não 
meramente teleológicos. Atuam no código do lícito-ilícito; em linhas 
gerais: no mundo do ‘dever-ser’” (CARVALHO, 2014).

Nesse sentido, os princípios não somente têm normatividade, 
como também instituem as bases para a normatividade do direito, não 
deixando, assim, espaço para posturas criativas por parte dos juízes. Os 
princípios são aqui considerados como uma expressão do momento 
hermenêutico do Direito, no sentido:
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de uma proposta de diferenciação hermenêutica – e não distinção/
cisão estrutural – entre regras e princípios aqui defendida parte da 
descoberta, que tem raízes na teoria integrativa dworkiniana, do 
caráter unificador dos princípios: eles são o marco da institucio-
nalização da autonomia do Direito [...]”. (STRECK, 2012b, p. 15)

Essa não distinção/cisão estrutural da teoria integrativa 
dworkiniana é de suma importância para a conceituação dos princípios 
na medida em que evidencia que não há regra sem um princípio que 
a institua, de maneira que, na prática, uma regra que não possua um 
princípio instituinte não poderá ser aplicada, sob pena de colocar em 
xeque a legitimidade democrática do ordenamento jurídico em questão 
(STRECK, 2012b).

É por isso que, conforme veremos ao longo do presente texto, as 
expressões “princípios são valores positivados” e “princípios devem ser 
ponderados” não estariam corretas. Tais expressões partem da cisão entre 
regras e princípios proposta pelas teorias argumentativas que, conforme 
a hermenêutica, conduzem ao equívoco de também cindir o momento 
da compreensão, interpretação e aplicação da norma.

Para Streck (2009), a cisão entre o momento da compreensão e 
da aplicação faz com que o intérprete retire do texto algo que o texto não 
“possui-em-si-mesmo”, não como mero reprodutor, mas sim, como aquele 
que cria um novo sentido para o texto. Dessa forma, ele ensina que:

[...]essa impossibilidade da cisão – que não passa de um dualismo 
metafísico – afasta qualquer possibilidade de fazer “ponderações em 
etapas”, circunstância, aliás que coloca a(s) teoria(s) argumentati-
va(s) como refém(ns) do paradigma do qual tanto tentam fugir: a 
filosofia da consciência”. (STRECK, 2009, p. 429)

Sendo assim, conforme a teoria hermenêutica da resposta 
constitucionalmente adequada, de base dworkiniana, os princípios são 
responsáveis por introduzir o mundo prático no direito e, portanto, 
funcionam como verdadeiro mecanismo limitador da interpretação 
(STRECK, 2009).

Em Dworkin, a integridade sistêmica, que é assegurada pela 
força normativa da Constituição, exige que os juízes “construam seus 
argumentos de forma integrada ao conjunto do direito” (STRECK, 
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2015b, p. 40). Dessa forma, a integridade não deixa espaço para que 
o intérprete pratique discricionariedades, decisionismos e ativismos, 
de maneira que os princípios devem efetuar verdadeiro fechamento 
hermenêutico no momento da decisão.

Os princípios, como verdadeiro elo entre o mundo prático e o 
ordenamento jurídico, devem respeitar a historicidade e a comunidade, 
sob pena de não cumprirem com a sua função e serem considerados 
apenas como pseudo princípios, conforme vem ocorrendo na prática 
jurídica brasileira (STRECK, 2009).

Há quem proponha, ainda, que o conceito de princípio deve ser 
analisado metodologicamente de acordo com as diferentes possibili-
dades de uso que o termo adquiriu ao longo da história do direito e que 
parecem ter sofrido uma espécie de compilação por parte da doutrina 
brasileira. Nesse sentido, Rafael Tomaz de Oliveira divide as diferentes 
possibilidades de uso do termo:

[...] em três dimensões que comportam, do ponto de vista da 
história conceitual, um diferente espaço de experiência e um 
específico horizonte de expectativa. Essas três dimensões cobrem 
um movimento histórico que se deflagra no século XIX e chega 
até o nosso contexto atual. Assim, é preciso distinguir e perceber 
as rupturas que existem entre três possibilidades de uso do conceito: 
a) os princípios gerais do direito; b) os princípios jurídico-epistemo-
lógicos e c) os princípios constitucionais. (OLIVEIRA, 2015)

Segundo Oliveira (2015), os princípios gerais do direito têm 
origem no século XIX, quando do início das codificações do direito 
privado e do surgimento do juiz “boca da lei”. Dessa forma, representam 
a principal falha do velho positivismo no que tange ao ideal de comple-
titude sistêmica, uma vez que os princípios gerais do direito possuíam a 
função de resolver o problema das lacunas legislativas e reforçar a 
codificação, mas funcionavam como verdadeira hipótese jusnaturalista 
dentro do sistema positivo.

O grande exemplo de compilação dessa espécie de possibilidade 
de uso do termo princípio no direito brasileiro é o artigo 4º, da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dispõe que “quando a lei 
for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes 
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e os princípios gerais de direito”. Registre-se, portanto, a demonstração de 
que em pleno século XXI o direito brasileiro ainda possui um conceito 
de princípio que enseja o jusnaturalismo.

Quanto aos princípios jurídico-epistemológicos, apesar de 
também remontarem ao século XIX e ao velho positivismo jurídico, 
relacionam-se muito mais ao movimento de autonomização das disci-
plinas no estudo do direito. Tais princípios não possuem relação alguma 
com o problema da aplicação do direito e se propõem apenas a resolver 
um problema que é puramente epistemológico, qual seja, o de dirigir 
e organizar o estudo de uma disciplina jurídica específica (OLIVEIRA, 
2015). Atualmente, no direito brasileiro, os exemplos de princípios jurídi-
co-epistemológicos estão espalhados desde os manuais descomplicados até 
as mais reconhecidas doutrinas, afinal, não há nada mais comum no ensino 
jurídico do país do que ter os princípios como ponto inicial dos estudos.

Já os princípios constitucionais surgem a partir das transforma-
ções sofridas pela teoria jurídica no pós-guerra e relacionam-se com o 
segundo giro filosófico ontológico-linguístico. Assim, estão associados 
às Constituições democráticas e à carga política que possuem. Tais prin-
cípios também pautam a resolução do problema de aplicação do direito, 
de maneira que são formalmente pragmáticos e passam a ser constituídos 
de normatividade, sendo responsáveis pela integridade, coerência e 
completude sistêmica (OLIVEIRA, 2015).

Veja-se, portanto, que os princípios constitucionais perfazem a 
única possibilidade de uso que conduz ao verdadeiro conceito de 
princípio. Assim, independentemente das várias possibilidades de uso 
e dos conceitos equivocados já mencionados, devemos nos ater aos 
princípios constitucionais.

Ipso Facto, conclui-se que: os princípios constitucionais são 
normas de conteúdo deontológico, ou seja, funcionam como espécie de 
“norma da norma” e são responsáveis por unificar o sistema jurídico por 
funcionarem como mecanismo interpretativo limitador da discriciona-
riedade judicial.



548

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

1.2. A ERA DO “PAMPRINCIPIOLOGISMO” E OS EQUÍVOCOS EM TORNO DO 
CONCEITO DE PRINCÍPIO

O denominado “princípio do livre convencimento motivado”, 
objeto de análise do presente trabalho, é produzido pela mesma “fábrica” 
que criou uma série de outros princípios comuns ao universo jurídico 
brasileiro, dos quais podem ser citados: os “princípio da simetria”, “prin-
cípio da não surpresa”, “princípio da confiança”, “princípio da afetividade”, 
“princípio do processo tempestivo”, “princípio da instrumentalidade 
processual”, “princípio da cooperação processual”, “princípio da confiança 
no juiz da causa” e “princípio da adequação” (STRECK, 2012b).

Apenas a título de exemplo, é interessante relembrarmos ques-
tionamentos como: “se os princípios constitucionais são deontológicos, 
como retirar da ‘afetividade’ essa dimensão normativa?”, ou “em que 
condições o princípio da cooperação processual pode ser efetivamente 
aplicado?”, ou, ainda, “em que circunstância o princípio da adequação 
pode ser aplicado com caráter de normatividade?” (STRECK, 2012b).

Em tempos de princípios constitucionais, o direito brasileiro 
insiste na produção desmedida dos enunciados citados, sob o argumento 
de combate ao “juiz boca da lei”, como se fosse extremamente problemático 
aplicar a lei criada sob a égide de uma Constituição democrática, mas, em 
contrapartida, completamente aceitável que os juízes criem princípios 
— na maioria das vezes, desprovidos de sentido jurídico — apenas para 
justificar suas decisões. E, considerando essa produção desmedida de 
princípios em terrae brasilis, Streck (2012b) apresenta o fenômeno do pam-
principiologismo. Segundo o autor, o fenômeno pode ser definido como:

uma espécie de patologia da prática jurídica brasileira que leva 
a um uso desmedido de standards argumentativos que, no mais 
das vezes, são articulados para driblar aquilo que ficou regrado 
pela produção democrática do direito, no âmbito da legislação 
(constitucionalmente adequada). (STRECK, 2012b, p. 09)

Dessa forma, este fenômeno pode ser caracterizado como a 
proliferação de princípios criados de maneira ad hoc e sem conteúdo 
normativo, que somente evidenciam o quanto a prática jurídica brasileira 
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está distante dos postulados do Constitucionalismo Contemporâneo. E, 
apesar de o pamprincipiologismo ser um fenômeno de origem complexa, 
ele está relacionado com os equívocos criados em torno do conceito de 
princípio. Para Streck (2012b), classificar os princípios constitucionais 
como “valores positivados” é um exemplo de equívoco conceitual que 
dá azo ao pamprincipiologismo, uma vez que enseja a possibilidade de 
criação de qualquer tipo de princípios, geralmente com base em convicções 
pessoais do intérprete da norma.

Os equívocos aqui citados podem ser analisados segundo dois 
pontos de vista metodológicos, o primeiro de ordem lógica e o segundo 
de ordem formal-enunciativa. Sob o ponto de vista lógico, o direito 
brasileiro considera que os princípios são aplicáveis por ponderação, 
de maneira que as discricionariedades que porventura advenham de tal 
método são consideradas inevitáveis (STRECK, 2017). Já sob o ponto de 
vista de ordem formal-enunciativa, os princípios seriam apenas mandados 
de otimização, normas jurídicas com textura “aberta”, justamente, visando 
aumentar a margem de atuação do intérprete quando no momento da 
interpretação, sendo ipso facto a ocorrência de discricionariedades e 
decisionismos (STRECK, 2017).

Assim sendo, o pamprincipiologismo somente naturaliza uma 
discricionariedade judicial presente tanto nas teorias argumentativas 
quanto no positivismo normativo, e que já deveria ter sido superada 
pela teoria jurídica brasileira que, ironicamente, tanto insiste na aversão 
ao positivismo jurídico.

Posto isto, retorna-se ao fato de que é completamente contraditó-
rio que os mesmos princípios constitucionais que possuem normatividade 
também sejam mandados de otimização que podem ser aplicados por 
ponderação. Tem-se, assim, que as teorias argumentativas colocam em 
xeque a concepção de princípios como conteúdos normativos, pois 
defendem a cisão estrutural entre regras e princípios, no sentido de que 
os princípios seriam apenas mandados de otimização, dependentes de 
adequações fáticas e jurídicas para serem cumpridos. O principal exponen-
te da teoria da argumentação é o jurista Robert Alexy e a sua ideia de que os 
princípios se encontram em rota de colisão e devem ser aplicados segundo 
critérios de proporcionalidade derivados da ponderação (ALEXY, 2017).

A teoria alexyana peca quando realiza a cisão estrutural entre 
regras e quando deixa espaço para a discricionariedade do intérprete na 
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aplicação da regra da ponderação, resultando em princípios despro-
vidos de normatividade e afetando, assim, a integralidade do sistema 
jurídico. Ademais, Streck (2012b.) ressalta que além de considerar a 
ponderação como uma maneira de fazer justiça no caso concreto, a 
fábrica de princípios brasileira sequer observa o método que Alexy 
traça para uma “prudente” aplicação da ponderação, qual seja, a “norma 
de direito fundamental ‘adscripta’”, sendo, portanto, a criação desen-
freada de princípios “à moda brasileira” verdadeira flambagem do 
direito(STRECK, 2012b).

Quanto ao apego à equivocada concepção de princípios como 
“valores positivados”, relembremos que advém de uma tentativa ilusória 
de superação do velho positivismo. O senso comum teórico (WARAT, 
1994) brasileiro não reconhece o que repugna e insiste nos mesmos 
erros. O positivismo jurídico do “juiz boca da lei” nasceu e morreu no 
século XIX e, mesmo assim, segue sendo o mal que os juízes brasileiros 
visam combater.

Assim, erguendo a bandeira do(s) neoconstitucionalismo(s) pós-
-positivistas, os tribunais apostam nos princípios axiológicos e retomam a 
discricionariedade de origem kelseniana/hartiana que também almejava 
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)” (STRECK, 2013).

O pamprincipiologismo, portanto, é totalmente influenciado 
pela deturpação conceitual/funcional dos princípios, que deveriam ser 
considerados como deontológicos e como o pilar mais importante da 
normatividade do direito, mas acabam sendo rebaixados a simples 
mandados de otimização, enunciados axiológicos de textura “aberta” 
e, consequentemente, desprovidos de normatividade.

É por isso que a principal consequência desse fenômeno acaba 
ocorrendo no âmbito da autonomia do direito, uma vez que o ordena-
mento jurídico deixa de ter os princípios como fundamento de validade 
das regras. Logo, a era do pamprincipiologismo e o reducionismo dos 
princípios a simples “valores positivados” ameaça o Estado Democrático 
de Direito ao possibilitar e naturalizar as discricionariedades, arbitrarie-
dades e decisionismos, ao passo que deslegitima a produção normativa.
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1.3. O “LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO” NÃO É UM PRINCÍPIO

Preliminarmente, iniciemos o presente item trazendo à baila o 
modelo de decisão que a aplicação do princípio do livre convencimento 
motivado é capaz de fomentar: “Com base no princípio do livre conven-
cimento motivado decido, pois o magistrado não fica preso somente ao 
formalismo da lei, devendo levar em conta também a sua livre convicção 
pessoal.” (STRECK, 2015a).

O princípio do livre convencimento foi criado com o objetivo 
de regular a apreciação das provas constantes nos autos, no sentido de 
dar liberdade para que o juiz escolha livremente a sua convicção. Assim 
sendo, conforme ensinam os autores Rafael Niebuhr Maia de Oliveira e 
Welligton Jacó Messias (2017), o aludido princípio:

Situa-se entre o sistema da prova legal e o julgamento secundum 
conscientiam. O primeiro (prova legal) significa atribuir aos 
elementos probatórios valor inalterável e prefixado, que o juiz 
aplica mecanicamente. O segundo se coloca no polo oposto: o 
juiz pode decidir com base nos autos, mas também sem provas e 
até mesmo contra a prova.

Como seria possível, em plena democracia, dar liberdade para 
o juiz escolher livremente a sua convicção sem provas ou até mesmo 
contra a prova? Não é (seria)possível. Por conta disso, os dispositivos 
da versão original do novo CPC (NCPC) que ensejavam a aplicação do 
aludido princípio foram expurgados do mesmo por meio do Projeto de 
Lei do Senado nº 166 de 2010.

Nas palavras de Streck, um dos responsáveis pela elaboração de 
alguns dispositivos do PSL nº 166/2010, a exclusão do princípio do livre 
convencimento motivado do NCPC significou uma das maiores con-
quistas hermenêuticas do direito brasileiro, pois, o Projeto, até então, 
adotava um modelo solipsista stricto sensu, escancarado pelos artigos 
378, 401 e 490, que consagravam expressamente a “livre apreciação” 
(STRECK, 2015b).

Assim sendo, as expressões “livre convencimento” ou “livre 
apreciação” foram retiradas do Projeto de NCPC por conduzirem o 
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novo processo civil brasileiro, que deveria possuir roupagem demo-
crática, a repetir o velho modelo solipsista stricto sensu do positivismo 
pós-exegético de perfil normativista.

Entretanto, contrariando a própria Lei nº 13.105/2015, o que se 
tem visto é um resgate do princípio do livre convencimento por parte da 
jurisprudência, como é o caso, por exemplo, das seguintes decisões do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRI-
GAÇÃO DE NÃO FAZER E COBRANÇA. CONTRATO DE 
FRANQUIA. Alegação de infrações contratuais que ensejaram 
no ajuizamento da demanda rescisória. Indeferimento do pedido 
da agravante para oficiar a Receita Federal e a administradora de 
shopping afim de apurar valor do faturamento da agravada. Juiz 
como destinatário da prova. Valoração do magistrado quanto 
as provas que se mostram necessárias para a solução do pro-
cesso. Inocorrência de cerceamento de defesa. Provas que se 
indispensáveis para solução da lide podem ser determinadas 
de ofício posteriormente pelo magistrado. Ocorrência de 
preclusão consumativa quanto a produção de prova testemunhal 
requerida tardiamente. Aplicação do artigo 371 do Código de 
Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
Manutenção da decisão. (TJ-RJ – AI: 0012701-61.2018.8.19.0000 
RJ, Relator: Des. Cláudio Brandão de Oliveira, Data de Julga-
mento: 14/11/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 
Diário de Justiça do dia 26/11/2018). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXIGIBILIDADE DE CARTA-FIANÇA E OBRIGAÇÃO DE 
NÃO FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 
MITIGAÇÃO DO ROL. INTELIGÊNCIA DO RECURSO 
REPETITIVO - RESP 1704520, SOB O TEMA 988 DO STJ. DE-
FERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 
PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCI-
MENTO MOTIVADO DO JUIZ NA ANÁLISE DAS PROVAS. 
REDAÇÃO DO ARTIGO 370 DO CPC. JUIZ COMO O DES-
TINATÁRIO FINAL DA PROVA. PRINCÍPIO DA AMPLA 
DEFESA. RELEVÂNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
(...) Valoração do magistrado quanto as provas que se mostram 
necessárias para a solução do processo. (...) Persistindo a con-
trovérsia das alegações das partes litigantes e sendo pertinentes 



553

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

e relevantes as questões de fato, descabe o julgamento antecipado 
da lide mencionado pela agravante nas razões recursais. Não 
se vislumbrando qualquer comprometimento da produção da 
prova oral à instrução dos autos, entendendo o julgador ser ne-
cessária à formação da sua livre convicção motivada, cabendo ao 
magistrado a valoração das provas, o decisum impugnado deve 
ser mantido. 10. Recurso desprovido.” (TJ-RJ – AI: 0049790-
84.2019.8.19.0000 RJ, Relator: Des. Elton Martinez Carvalho 
Leme, Data de Julgamento: 09/10/2019, Décima Sétima Câmara 
Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 11/10/2019). 
(grifo nosso)

A partir de tais decisões é possível perceber o quanto o prin-
cípio do livre convencimento motivado ainda permeia o cotidiano dos 
tribunais quando na análise das provas, de maneira que não há como 
negar o apego do magistrado a valoração das provas que, em sua visão, 
se mostram necessárias para a solução do processo.

Não obstante a aplicação do aludido princípio por parte dos 
tribunais de segunda instância, também há registros de que o STJ 
tem repristinado o livre convencimento por considerar que o CPC/15 
manteve a mesma sistemática do código antigo com relação ao princípio 
do livre convencimento motivado, apegando-se a uma interpretação 
literal dos artigos 370 e 371 do diploma citado (STRECK, 2019).

Sobre isso, segue a ementa de recente decisão do Ministro Marco 
Aurélio Bellizze, no bojo do Recurso Especial 1.798.413 - PR:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉ-
DICO. 1. JUNTADA DE DOCUMENTOS POSTERIORMENTE. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À 
AMPLA DEFESA. NULIDADE NÃO DECRETADA. INEXIS-
TÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 
SÚMULA 83/STJ. 2. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE 
CIVIL. ADEQUADA VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRIN-
CÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7/
STJ. 3. DANOS MATERIAIS. FORMULAÇÃO DE PEDIDO 
GENÉRICO. CABIMENTO NA HIPÓTESE. MODIFICAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA, MAIS UMA VEZ, DA 
SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. 
CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA 
83/STJ. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, 
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
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(STJ – REsp: 1.798.413 - PR, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze, 
Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: Diário de 
Justiça do dia 20/03/2019). (grifo nosso)

É inadmissível admitir que direitos sejam negados com base em 
um princípio que não mais está previsto em lei. Essa utilização dos prin-
cípios para justificar decisões contra legem é uma clara representação do 
fenômeno do pamprincipiologismo e tais decisões devem ser declaradas 
nulas de pleno direito independentemente da demonstração de prejuízo 
pelo simples fato de carecem de carecerem de legitimidade democrática.

Ora, pois, se o princípio do livre convencimento motivado não 
está sequer previsto em lei, ou melhor, foi expurgado da legislação por 
ser claramente antidemocrático, por óbvio que ele não terá qualquer 
resquício de normatividade e, contrariamente à função que os princípios 
devem assumir no ordenamento jurídico, não só possibilita como 
representa a consubstanciação da discricionariedade/arbitrariedade. 
Além disso, analisando metodologicamente o dito princípio, é possível 
perceber que ele, além de ser uma representação do fenômeno do pam-
principiologismo, também viola as teorias democrática, processualista e 
epistêmico-filosófica.

No âmbito da teoria democrática, o princípio do livre conven-
cimento é inadmissível, pois, os juízes, enquanto autoridades públicas e 
representantes do Estado, não podem se esquivar de tal maneira das 
“regras do jogo” a ponto de possuírem total liberdade para decidir (STRE-
CK, 2019). Isto porque, a nossa atual Constituição apresenta diversos 
dispositivos que consagram os direitos dos cidadãos contra o Estado, 
estabelecendo limitações ao Poder Público e visando a proteção dos 
direitos fundamentais. Assim, considerando a força normativa da nossa 
Constituição, o processo civil deverá garantir o respeito aos direitos 
constitucionais e, portanto, dispor de limitações a atividade judicial.

Ademais, apenas a título de observação, para aqueles que relati-
vizam os direitos fundamentais dispostos constitucionalmente e, ainda 
assim, defendem o princípio do livre convencimento, recomenda-se a 
leitura do artigo 93, IX, da CF, que estabelece o dever de fundamentação 
como um requisito de validade das decisões judiciais. Trata-se, portanto, 
de mais um dispositivo constitucional que reforça a inconstitucionalidade 
do referido princípio.
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Já no âmbito da dogmática processualista, o princípio do livre 
convencimento viola, objetivamente, os princípios fundamentais do 
processo e a dinâmica inaugurada pelo CPC/15 no que tange a adoção 
do policentrismo e da coparticipação no processo. A prova disso é o 
artigo 10 do aludido diploma, que estabelece o princípio do contraditório 
como garantia de não surpresa no processo civil (STRECK, 2015b).

Para Streck, o livre convencimento representa um retorno ao 
instrumentalismo processual defendido por autores como Carnelutti e 
Liebman, no sentido de crença de que a solução do processo deve basear-se 
no protagonismo judicial. Entretanto, esse sistema “processual-presi-
dencialista” não está de acordo com a teoria democrática e, portanto, 
não condiz com a dinâmica estabelecida pelo CPC/15, que parece condu-
zir a ideia de processo com maior protagonismo das partes (STRECK, 
2015b). Dessa forma, sob o ponto de vista da teoria processualista, que 
deixou para traz o instrumentalismo processual e a sua proposta de juiz 
solipsista com base no velho paradigma racionalista- subjetivista, não 
há mais espaço para o princípio do livre convencimento.

De outra monta, no bojo da teoria epistêmico-filosófica, o livre 
convencimento motivado consegue ser ainda mais absurdo, haja vista 
que não tem como considerar que o juiz esteja livre e vinculado ao mesmo 
tempo. Ora, pois, se o juiz possui a liberdade de escolher a decisão com 
base em suas próprias convicções pessoais, de que adianta obrigá-lo a 
justificá-la depois? (SCHIMTZ, 2014).

Nesse ponto, resta claro que o princípio representa um atraso 
quanto ao segundo giro ontológico-linguístico sofrido pela teoria filosófica, 
de maneira que, nas palavras de Streck (2015b, p. 49),

[...] falar em livre convencimento, sobretudo quando sabemos 
que nenhum sentido se constrói fora deste “espaço” hermenêutico, 
é correr o risco de adotar uma atitude performativa irreflexiva em 
relação a essas tradições, paradigmas  e  precompreensões;  é  
correr   o   risco   de   perpetuar, portanto, preconceitos e práticas 
institucionais com as quais se pretendia romper exatamente por 
meio de uma reforma legislativa.

Assim sendo, considerando que conforme a filosofia herme-
nêutica, não faz mais sentido que o juiz decida primeiro e fundamente 
depois, o livre convencimento motivado não deve ser admitido por 
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consubstanciar o velho paradigma da intersubjetividade, que já foi 
superado pela teoria jurídica sob a égide do Constitucionalismo 
Contemporâneo (SCHMITZ, 2015; STRECK, 2015b).

Por todo o exposto, conclui-se que o livre convencimento 
motivado é uma amostra do fenômeno do pamprincipiologismo em 
terrae brasilis e não deve, portanto, ser considerado um princípio, pois, 
além de não possuir a estrutura de princípio, não cumpre a função que 
tais normas devem ter no ordenamento jurídico, qual seja, de limitação 
da discricionariedade judicial. O que o livre convencimento faz é, justa-
mente, o contrário.

Além disso, o livre convencimento motivado não deve ser 
considerado um princípio, pois viola as teorias democrática, proces-
sualista e epistêmico-filosófica. O não-princípio, “ao fim e a cabo”, é um 
perigo para o direito brasileiro, pois afronta diretamente a Constituição 
e ameaça a autonomia do ordenamento jurídico.
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2. 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 sentido, as fontes 
de pesquisa são de ordem primária e secundária, quais sejam: livros, 
artigos, dissertações e julgados exemplificativos sobre o tema produzidos 
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Superior 
Tribunal de Justiça a partir da promulgação da Lei nº 13.105/15.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Da análise sobre a bibliografia e jurisprudência utilizadas no 
âmbito do presente trabalho depreende-se que a melhor maneira de evitar 
o pamprincipiologismo é procedendo à correta definição do conceito de 
princípio, considerando a importância que este possui dentro do nosso 
ordenamento jurídico. Assim sendo, princípios devem ser entendidos 
como estruturas deontológicas, que possuem caráter normativo e 
recuperam o mundo prático quando na aplicação das regras jurídicas, 
conferindo, assim, legitimidade e autonomia ao Direito (DWORKIN, 
2014; STRECK, 2017).

Posto isto, 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 (2014) e Rafael Thomás de Oliveira (2009).

Além disso, também constatou-se que, apesar da alteração 
normativa proposta pelo novo CPC, expurgando de seu texto a referên-
cia ao princípio do livre convencimento motivado - um dos principais 
exemplos de pamprincipiologismo -, a jurisprudência insiste em resgatá-lo. 
Para tanto, foram utilizadas decisões do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro e do Superior Tribunal de Justiça, que citam a prevalência do 
livre convencimento do juiz quando na análise das provas, defendendo 
“a valoração do magistrado quanto as provas que se mostram necessárias 
para a solução do processo”.
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4. CONCLUSÕES

A partir da exposição das causas e consequências da era do 
pamprincipiologismo para a doutrina jurídica brasileira, o presente 
trabalho pretende demonstrar que a errônea conceituação dos princípios 
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 uma 
adequada teoria pós-positivista cabível em tempos de Constituciona-
lismo Contemporâneo, é preciso que se compreenda que os princípios 
possuem conteúdo normativo, de maneira que não é mais possível fazer 
uma distinção/cisão estrutural entre estes e as regras, conforme propunha 
a(s) Teoria(s) da Argumentação.

Nesse cenário, obtém êxito a teoria da integralidade dworkiniana, 
no sentido de que toda regra legitimamente produzida deve consubstan-
ciar um princípio e, estes, devem representar o resgate do mundo prático 
e realizar o fechamento do ordenamento jurídico, sendo limitadores do 
espaço de atuação do intérprete.

Portanto, considerando tais premissas, não há mais espaço para 
princípios no sentido de mandados de otimização com textura “aberta” 
ou princípios ponderáveis, uma vez que tais expressões representam um 
conceito equivocado de princípio, que possibilita um maior espaço de 
atuação por parte dos intérpretes e contribui para a prática de discri-
cionariedades, arbitrariedades e decisionismos por parte dos juízes, de 
modo a afetar a autonomia do ordenamento jurídico e afrontar o próprio 
Estado Democrático de Direito.
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 RESUMO

O presente trabalho propõe-se a analisar e discutir as benesses da im-
plementação do processo judicial eletrônico no contexto do Direito 
Processual Civil brasileiro, utilizando como base a conjugação de 
pesquisas bibliográfica e documental, através de um método hipoté-
tico-dedutivo. Sob esse prisma, é estabelecida a relação direta entre o 
processo eletrônico e a potencialização de uma garantia constitucional: 
a eficácia externa do princípio da publicidade, entendida como a parti-
cipação da população na fiscalização da atividade dos órgãos judiciais, 
sob as diretrizes de um Estado Democrático de Direito. Por fim, busca-se 
avaliar quais são os entraves atuais para a aplicação da dimensão extra-
processual referida, bem como propor meios tecnológicos e sociais que 
possam auxiliar na superação desses obstáculos.

Palavras-chave: Direito Processual Civil; Estado Democrático de Direito; 
Poder Judiciário; Processo Judicial Eletrônico.
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1. INTRODUÇÃO

Ao se abordar o tema de participação popular na fiscalização 
da atividade jurisdicional, discussão sempre presente é a que circunda a 
qualidade do meio através do qual tal ação fiscalizadora se materializa e, 
além disso, se tal meio é apto para atingir o fim a que foi destinado sem 
ensejar novas problemáticas no âmbito social e jurídico. Notadamente, 
sob a égide dos pilares essenciais de um Estado Democrático de Direito, 
a legitimidade democrática do Poder Judiciário tem relação direta com 
a ideia de translucidez necessária entre este e o povo. Tal transparência 
essencial caracteriza-se como o cerne de garantia constitucional, qual 
seja a da publicidade dos atos no processo, expressa no art. 5º, LX, da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, objeto central 
do presente estudo.

Nesse sentido, em um primeiro momento, o presente trabalho 
objetiva analisar de forma não exaustiva o princípio da publicidade dos 
atos processuais, dando foco especial a sua dimensão externa que, 
segundo os ensinamentos do jurista Fredie Didier Jr., está vinculada aos 
terceiros que não fazem parte da relação processual construída e, decerto, 
garante a possibilidade de atuação da população na fiscalização da atividade 
do Poder Judiciário por meio do controle da opinião pública sobre os 
serviços realizados pelos órgãos investidos.

Posteriormente, considera-se os avanços tecnológicos que atin-
gem, em certo nível, todas as esferas da sociedade atual e são responsáveis 
por trazer aspectos positivos e negativos às relações humanas. Por 
pressuposto lógico, ao considerarmos que o Direito é modificado com 
a dinâmica da sociedade, a seara do Direito Processual Civil não está 
alheia às novas tecnologias de informação. Tanto isto é verdade que, 
com a edição da Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006, que disciplina 
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a informatização do processo judicial, os meios eletrônicos passaram a 
ser opção de ferramenta para a efetivação da participação do indivíduo 
alheio à relação processual na fiscalização da atividade dos juízes.

Desse modo, constata-se que o aspecto externo do princípio da 
publicidade é diretamente afetado pela criação de meios que se propõem 
a facilitar o acesso aos atos do processo. Dentre tais meios, destaca-se 
o advento do sistema de PJe – processo judicial eletrônico –, instituído 
em nosso ordenamento pela Resolução Nº 185 de 2013, responsável por 
marcar a realidade processual brasileira com o início de um processo 
gradual de informatização. Contudo, apesar das benesses do software 
em foco, busca-se avaliar se o modo pelo qual a inserção do PJe no 
âmbito processual foi capaz de fomentar a transparência entre Judiciário 
e povo, necessária para que a fiscalização da atividade jurisdicional se 
consubstancie, haja vista que publicidade e transparência são inexorável 
regra geral.

Ao final, sendo cediço que o processo judicial caracteriza a 
operacionalização da jurisdição constitucional, esta que deve estar de 
acordo com a legitimidade democrática do órgão respectivo, propõe-se 
debate sobre a ainda insuficiente satisfação dos fins propostos pela a 
publicidade no processo judicial em sua forma eletrônica. Dessa forma, 
são apontados pontos controversos no tocante ao PJe enquanto ferra-
menta com o potencial de efetivar cada vez mais a dimensão externa 
do princípio em estudo, de modo que o presente trabalho tem como 
objetivo último fornecer diferentes visões e sugestões sobre o que deve 
ser criado ou aprimorado nos mecanismos digitais de acesso aos 
processos públicos, em concordância com as imposições de segredo de 
justiça, respeitados os direitos à privacidade e intimidade.
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2. METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido a partir do método hipotético-
-dedutivo, de abordagem qualitativa. Como procedimentos técnicos 
foram utilizadas pesquisas bibliográfica e documental, havendo contato 
com doutrinas, obras clássicas, livros de temas correlatos, artigos científi-
cos, teses e monografias relacionados ao tema. Além disso, realizaram-se 
consultas às 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 processos 
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.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS: DIMENSÕES 
EXTERNA E INTERNA

A publicidade dos atos processuais é garantia constitucional aos 
cidadãos, prevista na Constituição da República de 1988, em seus artigos 
5°, inciso LX e art. 93, inciso IX, que determinam, respectivamente, que 
“a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 
defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”, e, nesse segui-
mento, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão 
públicos, e fundamentadas todas as suas decisões, sob pena de nulidade, 
podendo, contudo, a lei limitar a presença às próprias partes e a seus 
advogados, ou somente a estes, em casos específicos nos quais a preser-
vação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o 
interesse público à informação.

Tamanha é a importância do direito fundamental à publicidade 
processual que o ordenamento jurídico brasileiro considera nulos os 
atos realizados sem a sua observância. Dessa forma, entende-se que a 
máxima de que os processos hão de ser públicos é uma regra geral, 
podendo ser limitada somente em situações em que a defesa da intimi-
dade ou o interesse social o exigirem, isto é, quando há a superveniência 
da necessidade de procedimentos sigilosos. Fora das hipóteses de sigilo 
legalmente permitidas, vide arts. 93, IX, da CRFB/88 e 189 do Código 
de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), a garantia processual em exame 
deve ser preservada em sua integralidade, haja vista que, atualmente, é 
considerada parte integrante do direito à informação.
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Nesse sentido, vê-se que o princípio da publicidade gera o direito 
fundamental à publicidade, sendo elemento essencial ao processo devido. 
Desse modo, o CPC/15 reafirma a exigência de sua aplicação ao disciplinar, 
em seu artigo 8º, que o juiz, ao aplicar o ordenamento jurídico, tem o 
dever de observar as garantias processuais que integram a cláusula do 
due process of law, dentre as quais encontra-se a publicidade. Ainda, o 
art. 11 do mesmo diploma legal determina que todos os julgamentos 
dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, salvo os casos de segredo 
de justiça, reforçando o fato de que a limitação da publicidade processual 
é uma exceção, isto é, o regime de sigilo constitui exceção.

Aduz-se, portanto, que a exigência do princípio da publicidade é 
uma conquista do pensamento liberal, cujas bases consistiam, sobretudo, 
na vedação a julgamentos arbitrários e secretos, bem como na possibili-
dade de participação de todos os cidadãos nos assuntos públicos (ABDO, 
2008). É por estas razões que a publicidade dos processos é considerada 
projeção do direito à informação (vide art. 5º, inciso XXXIII, da 
CRFB/88), cujo objeto é viabilizar aos administrados meios de esclare-
cimentos e informações, de forma transparente e sem dúvidas, sobre a 
atuação dos órgãos públicos.

De acordo com as bases do pensamento liberal que se opuseram 
aos procedimentos inquisitivos medievais, afirma-se a existência de dois 
modos distintos de se entender a publicidade processual, uma vez que, 
de fato, a garantia dirige-se tanto aos sujeitos processuais, quanto a terceiros. 
Assim, distingue-se os objetivos da garantia quanto ao destinatário, de 
modo que admite-se a existência de duas dimensões complementares, 
como aponta: a) da publicidade interna: para as partes, bem ampla, em 
razão do direito fundamental ao processo devido; b) da publicidade 
externa: publicidade para os terceiros, que pode ser restringida em alguns 
casos (DIDIER JR., 2019).

Quanto à publicidade interna, ou seja, aquela dirigida às partes 
do processo e seus procuradores, tem-se que esta deva ser o mais ampla 
possível. Isso porque há uma necessidade de assegurar a efetividade do 
direito fundamental ao processo devido, bem como de seus corolários, 
como a garantia do contraditório (art. 5º, LV, CRFB/88), visto que a 
legítima participação e possibilidade de reação das partes do processo 
estão condicionadas, obviamente, à ciência dos atos que lhes dizem 
respeito (DINAMARCO, 2005). No tocante às partes e seus advogados, 
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tais garantias não sofrem qualquer restrição, isto posto, o direito de 
ambos de consultar autos e pedir certidões é inerente à ampla liberdade 
constitucionalmente garantida.

Por outro lado, a publicidade externa, destinada a terceiros 
alheios à relação jurídica processual construída, é tema mais contro-
verso. A controvérsia se instaura, pois, a indispensável preservação dos 
valores inerentes ao direito à informação, que permite ao público geral a 
fiscalização de seus juízes deve, ao mesmo tempo, ser equilibrada com a 
discrição necessária à função jurisdicional e à defesa da intimidade das 
partes e dos demais sujeitos processuais. O caminho encontrado para a 
instauração desse equilíbrio no novo CPC foi, como dito, a adoção do 
processo público como regra que admite exceções. Ademais, é admitida 
a publicidade das audiências, permitindo-se a presença de pessoas 
estranhas ao processo, exclusive em casos de segredo de justiça arrolados 
no art. 189 do CPC/15.

Com esses contornos, é possível afirmar que a publicidade que se 
tem no Brasil é a chamada publicidade restrita, e não a popular, como se 
vê nas determinações do referido art. 189 do CPC/15. Por esta razão, não 
há dúvidas de que é dada plena proteção às partes contra os julgamentos 
secretos, visto que gozam do direito de estarem presentes em todas as 
audiências, bem como de acessarem aos autos em que litigam. Ao mesmo 
tempo, como forma de ponderar o resguardo da intimidade e a divulgação 
de dados necessários ao controle da atividade do magistrado pela opinião 
pública, são impostas restrições ao acesso de terceiros ao processo e à 
divulgação irrestrita dos atos processuais, inclusive limitando a divulgação 
midiática que possa ensejar a espetacularização dos julgamentos.

3.1.1. Função democrática da publicidade externa

Como se vê, a publicidade dos atos processuais conferida ao 
público em geral não é questão pacífica, sendo necessária a análise mais 
complexa acerca de suas funções democráticas. No que diz respeito ao 
aspecto externo da garantia em estudo, verifica-se que a finalidade é 
diversa, na medida em que opera com vistas aos indivíduos alheios ao 
conflito processual. Nesse contexto, o objetivo central é que se permita 
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o controle dos atos do Poder Estatal, esteja ele atuando por meio do 
Judiciário, por parte do cidadão comum.

Utilizando os ensinamentos de Norberto Bobbio, entende-se 
que há uma impossibilidade de conceber uma democracia com ausência 
do mais alto respeito pelo instituto da transparência do poder. Tal ideia 
de transparência foi centro da preocupação liberal, especialmente 
anglo-saxônica, que zelava para garantir parâmetros racionais humanistas 
para o desenvolvimento dos processos judiciais, contrapondo-se a ritos 
inquisitivos que desprezavam completamente todos os princípios que 
hoje compõem os modelos constitucionais de proteção judicial efetiva 
(CARVALHO, 2017).

A adoção da publicidade restrita à realidade processual brasileira 
revela, além da preocupação com a intimidade das partes e proteção do 
interesse público, o reconhecimento da necessidade que existe, em um 
contexto democrático, de que seja assegurado ao cidadão o direito de 
nunca estar sujeito a julgamentos sigilosos, bem como de não ser alvo 
de um magistrado que coloque o povo em uma realidade completamente 
desconexa de suas atividades. Os agentes públicos, agindo como a 
personificação do Estado, devem estar sob uma vigilância tal que permita 
a justa reação dos destinatários de seus atos, a formação de opinião 
pública e a atuação fiscalizadora (DINAMARCO, 2005).

Assim sendo, a ampliação da publicidade dos atos processuais – 
e, portanto, do teor das decisões emanadas dos órgãos judiciais – não é 
sinônimo de uma garantia constitucional irrestrita. Ao contrário, o que 
se pretende é que o conteúdo dos atos jurisdicionais tornem-se mais 
acessíveis ao público em geral, visto que “o que a publicidade processual 
tem condições de oferecer não é, exatamente, a participação concreta e 
genuína do público na administração da justiça, mas apenas o exercício 
de uma espécie de vigilância crítica” (ABDO, 2008).

Ao ampliar a publicidade para terceiros, tornando mais acessível 
o contato dos indivíduos interessados com aos atos do processo, cria-se 
uma tendência de maior conscientização dos cidadãos acerca dos seus 
direitos e deveres que, por via reflexa, beneficiará o sistema jurídico brasi-
leiro como um todo. Nesse viés, nota-se que não se trata de uma invasão 
da intimidade das partes, e sim de preservar a ratio essendi da publicidade 
do processo como uma regra, tendo em vista que o que se propõe é que 
esta regra funcione, de fato, como importante ferramenta fiscalizatória a 
serviço do povo.
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3.1.2. Efeito mediato da publicidade dos atos do processo e o meio virtual

Além da classificação da publicidade processual quanto ao 
destinatário, que a separa em duas dimensões, cabe destacar, ainda, a 
classificação quanto aos efeitos da garantia que o processualista italiano 
Francesco Carnelutti destaca em sua doutrina. Afirma Carnelutti (1955, 
p. 4) que existem dois efeitos que surgem com a efetivação da publicidade: 
o efeito imediato e o efeito mediato.

O efeito imediato está ligado à permissão dada ao público de 
acessar o local em que se realizam os atos processuais, de forma que 
possam ouvir e ver tudo o que ali ocorrer. Por óbvio, esse aspecto da 
publicidade está limitado ao espaço físico onde os atos do processo serão 
realizados. Os efeitos mediatos, por sua vez, são aqueles promovidos 
pelo contato indireto do público interessado com o conteúdo do processo, 
por meio de algum modo intermediário.

Como manifesto, a publicidade geral ou externa está ligada à 
possibilidade de todos aqueles que não ocupam posição particular no 
processo estarem presentes, de algum modo, na celebração dos atos 
processuais. Tal presença não se restringe à presença física, isto é, na 
necessidade de o cidadão estar fisicamente presente no local onde 
serão celebrados os atos, isto porque, atualmente, a pessoa interessada a 
acessar o conteúdo permitido dos processos públicos pode fazê-lo, por 
exemplo, virtualmente.

O acesso virtual de terceiros aos atos do processo revela o dito 
efeito mediato da publicidade, uma vez que o que se promove não é o 
contato direto entre o indivíduo e o processo, mas sim o contato indireto 
possibilitado pela utilização de meio intermediário. Nesse sentido, as 
classificações doutrinárias consideradas complementam-se, ao passo 
que o meio virtual passa a ser apresentado como alternativa para que a 
publicidade geral tenha facilitada sua razão de ser, esta que é responsável 
por tornar legítimo o acesso dos cidadãos aos processos públicos para 
fiscalização da atividade dos magistrados.

Com a informatização do Judiciário, a publicidade para o público 
em geral ganhou novos contornos e, consequentemente, novas peculiarida-
des. A adoção do processo judicial eletrônico trouxe uma nova realidade 
ao âmbito processual civil brasileiro, uma vez presente a virtualização de 
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informações processuais, ou seja, dados relativos aos atos do processo 
passaram a ser disponibilizados na rede mundial de internet.

3.2. A EFETIVAÇÃO DA DIMENSÃO EXTERNA DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

O processo, como advertido por Eligio Resta (2008), é uma técnica 
de engano da violência. Nesse sentido, observou-se que, ao longo do 
percurso histórico, o ordenamento jurídico apoderou-se das convenções 
sociais estabelecidas para a administração da justiça e manutenção da 
paz. Assim, em uma espécie de pacificação da aplicação da justiça, o 
Direito trouxe um conjunto organizado de normas com a finalidade 
expressa de efetividade, o que resultou em um consequente afastamento 
das intuições sociais usadas como critérios flutuantes de resolução de 
conflito (COUTINHO; CARMO, 2018). O processo, neste diapasão, 
fez-se como o mecanismo viabilizador da aplicação do Direito ao caso 
concreto. Observa-se, a partir dessa constatação, a árdua tarefa posta 
à funcionalidade a qual se propôs o processo, pois verifica-se que esse 
instrumento estatal de contenção do alvedrio humano, imprescindivel-
mente, deve apascentar os anseios sociais de justiça e equanimidade.

Analisa-se, a partir da compreensão das expectativas geradas 
pelo processo, a exigência de algumas características processuais que 
legitimam sua própria existência. Dentre essas, há o caráter público e 
universal do qual todo processo encontra-se revestido, ressalvados aqueles 
que tramitam em segredo de justiça (artigo 93, IX, CRFB). A partir do 
momento em que o Estado é legitimado pelo povo como responsável 
pela gestão da justiça formal, faz-se imprescindível a transparência de 
seus atos, servindo, desta maneira, como uma espécie de “prestação 
de contas” aos indivíduos que cederam suas intuições particulares em 
detrimento da gerência do Estado.

Os atos processuais hão de ser públicos. O princípio da publici-
dade gera o direito fundamental à publicidade. Trata-se de direito 
fundamental que tem, basicamente, duas funções: a) proteger 
as partes contra juízos arbitrários e secretos (e, nesse sentido, é 
conteúdo do devido processo legal, como instrumento a favor da 
imparcialidade e independência do órgão jurisdicional);
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b) permitir o controle da opinião pública sobre os serviços da 
justiça, principalmente sobre o exercício da atividade jurisdicional 
(DIDIER JR., 2019).

O presente trabalho lança luz sobre a relevância da participação 
popular na fiscalização da atividade jurisdicional no contexto do pro-
cesso judicial eletrônico. Utilizando-se da supracitada dupla dimensão 
do princípio da publicidade: interna e externa, há que se perscrutar a 
exequibilidade da segunda (DIDIER JR., 2019). Direciona- se maior 
ênfase ao aspecto externo do princípio em comento, pois é esta dimensão 
a condicionante da participação de terceiros que não fazem parte da 
relação processual construída.

O modelo telemático de processo pressupõe o triunfo do prin-
cípio da publicidade. Isto ocorre, pois o PJe se dispõe a substituir a 
configuração procedimental cartácea, muito responsável por obstaculizar 
o acesso à justiça estatal e a compreensão de sua tramitação. Sob esta 
ótica, constata-se que o modelo que fora substituído trazia no seio 
de sua funcionalidade inúmeros óbices à publicidade. Dentre os impe-
dimentos observados, faz-se mencionar que a publicação no Diário 
Oficial não abrange todos os atos do processo, restando publicizados 
apenas os editais e os atos decisórios do magistrado sem que se faça 
menção aos atos relativos à tese e à antítese do processo, petição inicial 
e resposta do réu, nem os resultantes das provas produzidas em audiência 
de instrução e julgamento (LEAL, 2009/2010).

Para além disso, situando o problema na ineficácia da dimensão 
externa do princípio em análise, tem-se o fato de que a leitura do Diário 
Oficial da União, principal mecanismo responsável pela publicização das 
decisões judiciais no contexto do processo físico, não é prática habitual 
contida na cultura do cidadão brasileiro. Veja, como demonstrativo disso, o 
recorde de acesso ao Portal da Imprensa Nacional do ano de 2019 obtido 
no mês de março. Nesse período, segundo os dados da Secretaria-Geral 
da Presidência da República, o site registrou a marca histórica de 711.003 
acessos, o que significou um aumento de mais de 252% em relação ao 
último recorde. Os números em tela são irrisórios, pois ainda que se 
suponha que cada acesso contabilizado corresponda a uma pessoa, o que 
naturalmente hipertrofiaria a estima do acesso individual ao Portal, ainda 
assim esse número representa 0,3% da população total brasileira.
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O modelo virtual sugerido no PJe contempla a eficácia pretendida 
no princípio constitucional de publicidade. Isto ocorre por intermédio 
dos softwares que disponibilizam os atos processuais constantes dos autos 
eletrônicos, contando com atualização em tempo real e com dispo-
nibilidade de acesso 24 horas por dia e de qualquer parte do mundo. 
Resulta da devida execução do referido princípio, a gradual aproximação 
da população em relação à atividade judicial, haja vista que o acesso às 
decisões emanadas pelos órgãos julgadores possibilita a conscientização 
dos cidadãos acerca de seus direitos e obrigações. Depreende-se dessas 
boas-novas, a possibilidade de se afirmar que o PJe pode contribuir na 
educação e conscientização da sociedade civil, seja capacitando-a para 
compreender seus direitos e consequente possibilidade de pleito, seja 
norteando-a na fiscalização da atividade jurisdicional.

Faz-se necessário mencionar que o processo telemático se coaduna 
com o escopo social do processo, isto é, a conscientização social. Nesse 
sentido, Cândido Rangel Dinamarco (2003) vislumbra: “um objetivo a 
ser conseguido com a finalidade de chamar a própria população a trazer 
suas insatisfações a serem remediadas”. Destarte, à medida que se 
estabelece o acesso às decisões prolatadas pelos magistrados, bem como 
os fundamentos de cada uma delas, o povo estará paulatinamente apto a 
exigir a concretização da vontade positiva do Direito. Consequentemente, 
restarão atenuadas às impunidades e as ilegalidades acobertadas em 
negociatas envolvendo magistrados e uma das partes litigantes.

Na esteira dos benefícios possibilitados pelo incremento do 
processo eletrônico, pontua-se ainda a ocorrência da uniformização 
jurisprudencial. Este fenômeno jurídico ocorre quando um tribunal 
decide reiteradamente sobre a aplicação escorreita de uma determinada 
norma, que por sua vez viabiliza uma multiplicidade de compreensões 
conflitantes. A maximização, no PJe, da dimensão externa do princípio da 
publicidade referente aos terceiros não litigantes, importará muitíssimo 
à comunidade jurídica, desde operadores do direito, doutrinadores e 
magistrados. Isto se deve à acessibilidade facilitada pelo modelo em ques-
tão, pois na substituição da configuração cartácea do processo, os referidos 
profissionais podem estreitar suas atuações laborais ao entendimento 
específico dos tribunais. A estruturação digital e online do novo formato 
pavimenta o percurso para que a homogeneização das decisões judiciais 
alcance o destino final, isto é, a segurança jurídica (LEAL, 2009/2010).
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Desta feita, o Processo Telemático, dentre outros inúmeros bené-
ficos atributos, como bem enfatizado no documento lavrado pelo 
Ministério da Justiça italiano, promove uma ampla e democrática 
transparência do Poder Judiciário, já reclamada pela vigente Lex 
Mater, a Constituição Federal de 1988, através da maximização da 
publicidade dos atos processuais; doravante, não mais uma publici-
dade consideravelmente formal, substituída, em homenagem aos 
anseios axiológicos do Estado Democrático de Direito, por uma 
publicidade efetiva, substancial (LEAL, 2009/2010).

A instrumentalização virtual do processo foi responsável por 
empreender benefícios vários à efetividade da justiça estatal. Como 
discorre Carlos Henrique Abrão (2015) acerca do processo eletrônico, 
faz-se possível elencar as vantagens trazidas pelo mecanismo informati-
zado de processo. Verifica-se, nesse sentido: a) encerramento do processo 
papel; b) agilidade na tramitação; c) custo-benefício do procedimento; 
d) tráfego do informe, sem congestionamento; e) harmonia entre as 
instâncias e do Judiciário como um todo; f ) redução do custo de 
transporte e deslocamento de pessoa. Entretanto, há que se analisar 
os desencontros práticos ocorridos entre a propositura formal do PJe e 
a sua concretização prática no que concerne a efetivação do princípio 
da publicidade no âmbito externo (ABRÃO, 2015).

Inobstante aos aspectos positivos emanados pelo processo 
judicial eletrônico, subsistem, ainda, mazelas que afastam do indivíduo a 
possibilidade de ter seu imbróglio devidamente apreciado judicialmente. 
Paradoxalmente, ressalta-se que, como conditio sine qua non do processo, 
seja ele qual for (cível, trabalhista, criminal), é necessário haver a confor-
mação ao Modelo Constitucional de Processo (COUTINHO; CARMO, 
2018). No que se refere a esta fundamental estruturação processual, 
tem-se a referenciação aos princípios do contraditório, ampla defesa, 
fundamentação das decisões e imparcialidade do órgão julgador. Sob 
esta ótica, analisa-se que a submissão do processo ao crivo dos princípios 
constitucionais é sua irrefragável condição de existência, pois, desse 
modo, alinha-se o processo judicial às matrizes do Estado Democrático 
de Direito.
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3.3. PRINCIPAIS ENTRAVES

A opacidade na transparência do Poder Judiciário pode ser 
relacionada com a falta de abertura deste ao controle social e à participação 
cidadã, em concomitância com a inexistente ou insuficiente utilização de 
ferramentas tecnológicas capazes de auxiliar nesses processos (CRA-
VEIRO; MACHADO; RIZZI, 2018). Nesse sentido, o Sistema de Justiça 
do Brasil, precipuamente em seu âmbito processual, carece dos efetivos 
meios para estreitar sua relação e vinculação com os cidadãos. Conse-
quentemente, distancia-se de um papel de crucial importância em uma 
democracia republicana representativa, tal como a brasileira, cujo cerne 
perpassa a discussão em torno da legitimação democrática das esferas 
de poder, que, no eixo da publicidade dos atos processuais eletrônicos, 
se materializa através da efetivação de seu acesso, da interação com o 
software e seus recursos e da compreensão do conteúdo disponibilizado, 
dentre outros.

Mediante essa premissa, torna-se de relevante importância 
abordar determinados obstáculos responsáveis pela perpetuação da 
conjuntura referenciada. Destaca-se, no presente artigo, os seguintes 
pontos: a) acessibilidade social: inclusão digital e compreensão do 
linguajar jurídico; b) acessibilidade stricto sensu: pessoas com deficiência 
enquanto “vulneráveis cibernéticos”.

3.3.1. Acessibilidade Social: inclusão digital e compreensão do linguajar 
jurídico

O conceito de acessibilidade social foi cunhado através de uma 
releitura da acessibilidade, estendendo sua amplitude semântica para 
abarcar “as necessidades dos cidadãos que, embora não se enquadrem 
no conceito de pessoas com deficiência, também possam encontrar 
barreiras que dificultam ou impedem seu acesso à Justiça, no contexto do 
processo eletrônico” (RIBEIRO; SOUZA; AMARAL, 2018). Nesse sentido, 
alude-se ao princípio constitucional da isonomia material como norteador 
da necessidade de se proporcionar um tratamento diferenciado à parcela 
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da população desprivilegiada socioeconomicamente e/ou regionalmente 
e, consequentemente, inapta a usufruir de bens e serviços socialmente 
disponíveis, precipuamente nos âmbitos tecnológico, comunicacional 
e informacional, em razão da incapacidade de ter acesso a recursos 
primordiais para a utilização do processo eletrônico.

Cabe evidenciar, perante os objetivos deste trabalho, o entrela-
çamento eminente entre os direitos de acesso à Justiça e à informação, 
haja vista a notoriedade da publicidade na prática processual e nas 
decisões emanadas dos órgãos judiciais como tendente a proporcionar 
maior conscientização dos cidadãos de seus direitos e deveres (LEAL, 
2009/2010), aproximando-os do universo jurídico e do instrumento 
fundamental de realização da justiça.

Dessa forma, a garantia dos direitos referenciados e, portanto, 
de maior efetivação da publicidade extraprocessual, está condicionada à 
realização de políticas de inclusão digital, uma vez que as barreiras para 
tal, segundo Ribeiro; Souza e Amaral (2018)

São essencialmente as relativas à falta de informação quanto aos 
direitos e à estrutura que proporciona ao cidadão acesso à Justiça, 
que na atualidade, perpassa a questão relativa à apropriação e/ou 
disponibilidade de/sobre o instrumental tecnológico (computador, 
scanners, Internet) e as habilidades tecnológicas necessárias para 
dele se utilizar a fim de efetivar esse seu direito fundamental social.

Evidência disso é o que se pode extrair dos dados de 2018 
fornecidos pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e 
coletados pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento 
da Sociedade da Informação (Cetic.br), no qual se verifica que cerca 
de 70% da população brasileira têm acesso à internet. Além disso, é 
possível estabelecer um comparativo entre o uso da internet e a estra-
tificação social do país, subsistindo considerável distância no acesso 
entre a porcentagem da população brasileira disposta nas classes D e E 
em relação àquela disposta nas classes A e B.

Em sucinta abordagem, a possibilidade do uso da internet está 
diretamente atrelada à propriedade e/ou disponibilidade de/sobre algum 
dispositivo ou aparato tecnológico capaz de efetuar a conexão através do 
conjunto de alternativas disponíveis na atualidade, desde redes Wi-Fi à 
conexões de telefonia móvel, como 3G e 4G, cuja disponibilidade pode 
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variar perante a localização geográfica do indivíduo. Esse conjunto de 
fatores, por si só, já engloba diversos dispêndios econômicos, que estão 
fora do poder aquisitivo de significativa parcela do país.

Em prosseguimento, o uso dos inúmeros recursos disponíveis 
após a concretização da etapa precedente está condicionado ao domínio 
do conhecimento e habilidades essenciais para sua utilização. Esse 
aspecto é crucial, pois engloba desde o eixo basilar do alfabetismo, 
passando pela mínima compreensão do sistema operacional em uso e 
seus programas, aplicativos e softwares básicos e como utilizá-los, até 
atingir o grau de proficiência necessário para o uso cotidiano e/ou 
continuado das ferramentas tecnológicas à disposição do indivíduo. 
Assim, é uma problemática de raízes na esfera educacional, envolvendo 
um processo de estruturação de aprendizado que direcione todos ao 
domínio da linguagem eletrônica, revestida de sua tecnicidade e seu 
vocabulário próprio.

Estando superadas, hipoteticamente, as questões elencadas, o 
usuário digital pode fazer uso de um navegador virtual para se conectar 
ao software do PJe, através dos portais das diferentes Justiças dos estados 
brasileiros que o utilizam, para efetuar pesquisas dentre a gama de 
processos disponibilizados online. Nesse ponto, pode-se deparar com 
novas dificuldades, dentre as quais salienta-se o aprendizado da utilização 
da plataforma de processos eletrônicos, que pode ser superado de modo 
relativamente fácil caso já se tenha relativo domínio dos recursos 
virtuais, tais como pesquisa através de sites diversos, e a questão notável 
da dificuldade de compreensão do linguajar jurídico utilizado nas peças 
e atos processuais.

No que concerne ao último óbice referido, é pertinente men-
cionar a ausência de preparo formal e acadêmico de parte relevante 
da população do país para compreender efetivamente diversos termos 
linguísticos que são de uso próprio do Direito, enquanto em matéria 
processual, como abordam Oliveira e Tadielo (2016):

Sem conhecimento, mesmo que restrito, do linguajar jurídico, o 
cidadão comum, este ao qual a Constituição garante direitos, não 
terá condições nem liberdade para discutir, entender, exercer 
seus direitos. Por não se inserir, então, neste contexto, se debilita 
e se expõe a situações constrangedoras que nunca chegarão ao 
conhecimento do Poder Judiciário: há ali vulnerabilidade diante 
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da dominação linguística e a impossibilidade de questionar o 
que se desconhece.

Partindo do pressuposto fiscalizatório das decisões judiciais por 
parte da sociedade como um todo, é forçoso reconhecer a importância de 
que haja mecanismos, inseridos na interface do PJe, que permitam uma 
tradução simultânea da linguagem jurídica, o denominado “juridiquês”, 
para uma linguagem mais acessível, atividade já viabilizada em sites da 
internet, uma vez que sem tal alternativa, o grau de compreensibilidade 
do conteúdo processual consultado é drasticamente reduzido, senão 
diretamente extinguido.

3.3.2. Acessibilidade stricto sensu: pessoas com deficiência enquanto 
“vulneráveis cibernéticos”

No que concerne à acessibilidade em seu sentido mais estrito, 
tendo como objeto em específico as pessoas com deficiência, há de se trazer 
à baila a Lei nº 13.146, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, 
também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma das 
mais importantes legislações brasileiras a tratar da temática.

De seu corpo textual é possível extrair algumas conceituações 
importantes. No artigo 2º, há a definição de pessoa com deficiência, 
entendida como:

[...] aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas (Brasil, 2016).

Em sequência, o artigo 3º aclara o conceito de acessibilidade, 
sendo dado como:

[...] possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos 
urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, 
inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros 
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serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou 
privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, 
por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; (Brasil, 
2016, grifo nosso).

É válido mencionar, ainda, o artigo 53 do mesmo diploma legal, 
que emana ser este “direito que garante à pessoa com deficiência ou 
com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus 
direitos de cidadania e de participação social”, alçando a acessibilidade 
à categoria de direito das pessoas com deficiência e qualificando seus 
objetivos primordiais, dentro dos quais engloba-se o exercício da super-
visão dos órgãos jurisdicionais em seara processual, realizado de forma 
autônoma. Sob esse viés, embora o processo judicial eletrônico tenha o 
potencial de viabilizar, ou ao menos facilitar, tal finalidade, subsistem 
dificuldades que devem ser pontuadas.

Precipuamente, as pessoas com deficiência enquadram-se na 
concepção de vulnerável cibernético, que pode ser entendido como 
aquele que involuntariamente ou em razão de impossibilidade instru-
mental, não possui meios de acesso à rede informática; ou, por não 
ter domínio sobre os meios de uso, fica à margem do processo judicial 
(MEDEIROS, PIMENTEL, 2017). Decerto, a situação destes apresenta 
proporção singular, tendo em vista que ultrapassa o mero acesso aos 
meios e ao conhecimento tecnológicos básicos para o uso da plataforma 
do PJe, estando adstrita à disponibilização de outros recursos adequados 
às necessidades específicas de cada indivíduo.

Nesse contexto, Medeiros e Pimentel (2017) sustentam a cru-
cialidade da inclusão digital-processual das pessoas com deficiência, 
discorrendo sobre seu reconhecimento como direito fundamental, dada 
a ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência (Convenção de Nova York) pelo Brasil, que foi inter-
nalizada, detendo status de emenda constitucional, com escopo em seus 
artigos 3º, 4º, alínea “h” e 9º, 2, alínea “g” e em virtude da ressalva 
disposta no §2º do art. 5º da CF de 1988, que prevê a possibilidade de 
novos direitos contidos em tratados e convenções internacionais serem 
agregados ao ordenamento jurídico pátrio.

No entanto, a forma como o processo eletrônico se apresenta 
atualmente, através do PJe, encaminha-se em um sentido retrógado à 
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efetivação desse direito. A priori, há ausência de implementação de tec-
nologias assistivas, fundamentais para o devido uso do software. Como 
exemplo, não há, inclusos em sua interface, recursos digitais que executem 
tarefas como a conversão do texto escrito em Libras – Língua Brasileira 
de Sinais – ou sua leitura em voz alta, a qual também é possibilitada 
através de softwares leitores de tela que, no entanto, são muitas vezes 
incompatíveis com o sistema judicial e apresentam alto custo de aquisição, 
sendo financeiramente inviáveis.

Não obstante, a aplicação do Código de Processo Civil de 2015, 
em específico, de determinados artigos contidos em sua seção referente 
à prática eletrônica de atos processuais, é deficitária, não correspondendo 
ao normativamente previsto.

O artigo 198 do CPC/2015 determina a disponibilização gratuita 
dos equipamentos e recursos tecnológicos necessários para a prática de 
atos processuais e para a consulta e acesso ao sistema e aos documentos 
dele constantes, ainda admitindo, em seu parágrafo único, a prática de 
atos postulatórios por meio não eletrônico no local que não seja concre-
tizada ou esteja inviabilizada a execução da disposição precedente.

De ainda maior importância para o enfoque em abordagem, o 
artigo 199 do mesmo código assim estabelece:

As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com 
deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de 
computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, 
à comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura 
eletrônica (Brasil, 2015)

A execução dessas disposições está atrelada à implementação de 
tecnologias assistivas, tais como hardwares adaptados, na estrutura das 
unidades do Poder Judiciário, responsáveis pelas modificações necessá-
rias para assegurar a devida acessibilidade às pessoas com deficiência. 
Entretanto, a Resolução nº 245 de 2016 do CNJ, ao invés de favorecer 
e coordenar essa necessidade, apenas prevê auxílio técnico presencial 
para aqueles e para os que tenham 60 anos de idade ou mais.

Com base no estabelecido pela Convenção de Nova York e pelo 
próprio Estatuto das Pessoa com Deficiência, a diretriz de acessibilidade 
está estritamente interligada à autonomia, garantindo independência 
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perante a necessidade do auxílio de terceiros. Portanto, afigura-se que 
tal iniciativa da instituição responsável pelo PJe revela-se como óbice 
ao exercício da cidadania virtual por parte das pessoas com deficiência, 
obstruindo a garantia de seu direito fundamental à inclusão digital-
-processual.
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4. CONCLUSÕES

É notória a importância da publicidade extraprocessual no 
panorama democrático brasileiro, haja vista ser um de seus corolários 
a viabilização da fiscalização da atividade jurisdicional por parte da 
população como um todo.

Nesse sentido, o PJe – processo judicial eletrônico – surge como 
um potencial efetivador desse princípio, sendo capaz de trazer mais 
praticidade e facilidade no acesso aos atos e termos do processo, mediante 
um contexto de informatização do processo judicial.

Contudo, mesmo tendo sido o software já implementado e estando 
em uso em grande parte das Justiças do país, este não cumpre ainda com a 
essencial efetivação referida, corroborando a manutenção da opacidade na 
transparência dos Sistemas de Justiça do Brasil, em muitos casos.

Dentre os entraves responsáveis por tal contexto, são ressaltados, 
no presente artigo, aqueles relativos à inclusão digital, compreensão do 
linguajar jurídico e acessibilidade às pessoas com deficiência, analisados 
através dos conceitos de acessibilidade social e vulneráveis cibernéticos, 
evidenciando a importância de se empreender inovações e aperfeiçoa-
mentos no sistema virtual do PJe para que este materialize efetivamente 
as diretrizes constitucionais.

Afinal, a ressoante sensação de impotência dos cidadãos frente 
à imagem de um órgão julgador pouco acessível, seja pelas primitivas 
restrições de ordens físico- geográfica e regimental, seja pelas contem-
porâneas restrições de acessibilidade, transparência e contato, não se 
coaduna com os padrões necessários a um modelo institucional 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 proces-
sual civil e a possibilidade de sua aplicação à Fazenda Pública em juízo. 
A partir da análise de estudos bibliográficos e jurisprudências sobre o 
tema, a discussão buscou demonstrar como a boa-fé processual, com o 
auxílio do princípio da isonomia, pôde manter as partes equiparadas 
quando em litígio com a Fazenda Pública, evitando-se a injustiça no 
decorrer de um processo. Por fim, com os resultados e a discussão, per-
mitiu-se concluir de que o princípio da boa-fé processual é passivelmente 
aplicado na Fazenda Pública em juízo, observadas certas exceções.

Palavras-chave: Princípios Processuais; Administração Pública; 
Isonomia.
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1. INTRODUÇÃO

O Novo Código de Processo Civil (CPC), em substituição ao 
Código anterior de 1973, criado pela Lei nº 13.105 de 2015, trouxe para o 
novo contexto processual a positivação de diversos princípios processuais. 
Aliados à Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e ao 
Estado Democrático de Direito, alguns desses têm o objetivo desburocra-
tizar e facilitar o resultado concreto e justo das decisões judiciais. Entre 
esses novos princípios, está o da boa-fé processual, regulado pelo artigo 5º 
do Novo CPC, que será analisado no presente trabalho, com pauta principal 
em sua aplicação à Fazenda Pública.

Em análise histórica, deve-se considerar que esse princípio não 
foi criado pelo novo CPC, ele já estava disposto no Código de Processo 
Civil de 1973 ao dispor, em seu artigo 14, inciso II, que entre os deveres 
das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do 
processo está o de proceder com lealdade e boa-fé.

Os dois códigos, o atual e o pretérito, salvaguardavam a neces-
sidade de ocorrer a boa-fé dentro do processo no qual diferentes partes 
estavam inseridos, devendo, assim, respeitarem uns aos outros, sem que 
haja litigância de má-fé. Nesse hiato, pode-se observar que tal princípio 
não é algo relativamente novo, uma vez que ele já era regulado anterior-
mente, com o intuito de orientar e proteger as partes de possíveis abusos 
que poderiam ferir a integridade moral uns dos outros, auxiliando, assim, 
nas determinações de sentenças postas pelo juiz.

Em relação a esse princípio, é necessário estabelecer a seguinte 
classificação: princípio da boa-fé subjetiva e da boa-fé objetiva. Nesse 
sentido,

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 
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como a concepção na qual o sujeito ignora o caráter ilícito de seu 
ato, esta, um pouco mais exigente, considera-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 ade-
quado conforme a diligência socialmente exigível. (MARTINS, 
2001, p. 16)

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 pelo outro polo do litígio seja correspondida da melhor forma 
possível. A aplicação prática da boa-fé objetiva, ainda, pretende evitar que 
ocorra arbitrariedades por parte dos órgãos judiciais. Por outro lado, no 
que se remete ao caráter subjetivo da boa-fé, essa configura-se uma espécie 
de desconhecimento ou conhecimento da situação na qual o indivíduo 
está exposto, devendo ser respeitada a condição ali estabelecida.

À vista disso, o ramo da boa-fé que é trabalhado no direito 
processual civil, mais precisamente no Novo Código de Processo Civil, 
é a boa-fé objetiva, que “assumiu maior relevo, em nosso direito positivo, 
com o advento do Código do Consumidor e do novo Código Civil”, uma 
vez que é capaz de interagir tanto com o direito público, quanto com o 
direito privado (THEODORO JUNIOR, 2017, p. 109).

Fredie Didier Jr. (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 envol-
vidas 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. Enquanto parte do processo, cabe à Fazenda, como a qualquer 
outra, agir de acordo com a boa-fé, uma vez que esse princípio é 
responsável pela garantia das partes (DIDIER, 2017). Nessa mesma 
linha de raciocínio, Humberto Theodoro Junior (2017, p. 130), desta-
ca que “o dever de comportamento, segundo a boa-fé imposto a todos os 
que participam do processo civil, é inerente à própria garantia do devido 
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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.

Nessa linha de raciocínio de garantia entre às partes da relação 
processual, para além da análise do princípio da boa-fé objetiva processual, 
quando em análise da atuação da Fazenda Pública em juízo, devem ser 
expostas as prerrogativas que ela possui no decorrer do processo judicial. 
Essas devem, contudo, respeitara lógica democrática do processo, 
assegurando a isonomia entre os sujeitos processuais numa perspectiva 
policêntrica e comparticipativa (SANTOS, 2016).

Porém, é importante esclarecer que tais prerrogativas, de maneira 
alguma, se confundem com qualquer tipo de privilégios. Isso porque 
desprestigiaria, consequentemente, a aplicação do princípio da boa-fé 
objetiva, uma vez que diz respeito à garantia de equidade entre todas as 
partes de um litígio. A existências de prerrogativas destinadas à Fazenda 
Pública está, de certo modo, associada à busca de igualdade em suas 
diligências pelo Poder Público que tem por objetivo principal à defesa 
defender dos interesses públicos em detrimento dos interesses particulares, 
garantia essa que é constitucional, prevista no artigo 5º da CRFB.

A Constituição brasileira, com o objetivo de eliminar os períodos 
ditatoriais passados no país, nos quais não havia respeito, liberdade de 
expressão e a segurança de diversos outros direitos fundamentais, teve 
como sua principal função resgatar a conexão entre direito e moral que 
havia sido ignorada pela Constituição anterior dos regimes autoritários.

Assim, no decorrer do artigo, serão analisados o impacto e a 
influência que tal Constituição, ao fazer menção à aspectos éticos e morais, 
teve sobre os novos princípios incluídos ao NCPC, com ênfase na boa-fé 
processual, que, como dito anteriormente, já existia, mas ganhou força 
com o advento do novo código processual. Nesse ínterim, o motivo desse 
diálogo entrar para as disposições aqui propostas, é de possibilitar o quão 
importante é o elo entre direito e moral.

Também, o objetivo do presente artigo, além de tratar sobre o 
princípio da boa-fé processual, é, também, colocar em análise o seu 
sentido 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, uma vez que a Fazenda Pública, assim como 
a administração privada, também age de acordo com os seus anseios 
(MADUREIRA, 2017); a grande diferença, é que aquela é aparada por lei.
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Desse modo, na composição do trabalho, serão pautadas possi-
bilidades dessas ocorrências e casos que sejam relacionados ao assunto 
assim como os abusos que podem vir a acontecer perante a litigância de 
má-fé, conforme ao que é estabelecido no artigo 80 do Novo Código de 
Processo Civil, no qual são classificados os atos que vão contra a boa-fé 
processual.
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2. METODOLOGIA

A partir do método indutivo, com o auxílio de material biblio-
gráfico e jurisprudencial acerca do tema colocado em evidência, este 
trabalho apresenta e discute os resultados que foram encontrados sobre 
os princípios no Novo Código de Processo Civil, com especial ênfase ao 
princípio da boa-fé objetiva processual em decisões judiciais relacionadas 
a administração pública.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL

Diante de um processo em que há litígio, não restam dúvidas 
que, sobre determinado aspecto, as partes possuem interesses conflitantes. 
Por isso, é comum que na busca para que seus interesses se sobreponham 
sobre os interesses dos outros, atitudes consideradas desleais sejam 
tomadas. Na tentativa de evitar essa conduta, a postura isonômica e 
imparcial é exigida pelos representantes das partes, bem como é admitido 
normas que determinam ações repugnáveis. Assim, surgem direitos e 
deveres das partes frente à um processo na figura de princípios. Dentre 
eles, o princípio da boa-fé processual. A boa-fé objetiva diz respeito não 
apenas a direitos das partes diante de um processo, mas também aos 
seus deveres. O artigo 5º do Novo Código de Processo Civil, de 2015, 
expõe que “aquele que de qualquer forma participa do processo, deve 
comportar-se de acordo com a boa-fé”. Destaca-se que inclusão da 
expressão “de qualquer forma” no texto processual, possibilita aplicar 
o princípio não apenas às partes envolvidas e interessadas no processo, 
sendo exigência que deve abarcar seus representantes processuais e até 
mesmo o juiz.

Em síntese, a boa-fé diz respeito às ações leais de ambas as 
partes. O princípio é uma norma de conduta que deve ser respeitada 
pelas partes diante de um processo (DIDIER, 2017). Nesse sentido, os 
artigos 77 a 80 do Novo Código de Processo Civil elenca deveres das 
partes e de seus procuradores, bem como da responsabilidade das partes 
por dano processual. São ilustradas, dessa forma, ações que legitimam 
a boa-fé e aquelas que vão de encontro com a sua expressão antônima, 
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a má-fé objetiva. Quando posto sob análise da Fazenda Pública em juízo, 
verifica-se que o princípio é comumente empregado diante de casos 
concretos de abuso dos direitos processuais e da omissão da verdade.

Contudo, antes de analisar os casos específicos, para compreen-
der a amplitude da boa-fé objetiva, é necessário inicialmente distingui-la 
de um conceito semelhante que é a boa-fé subjetiva. Ambas têm por 
objetivo trazer à luz o agir ético e moral. Todavia, o CPC não abarca 
questões da boa-fé subjetiva, uma vez que essa relaciona-se ao conceito 
íntimo do que é correto, ou seja, crenças particulares acerca do que é 
agir lealmente ou não. Por outro lado, a boa-fé objetiva, diz respeito a 
generalidades acerca do que é ético e moral, isto é, crenças que para as 
partes em geral, seriam consideradas ações leais ou desleais.

A boa-fé objetiva, incluída no CPC, é uma norma geral e, para 
tanto, está de acordo com a Constituição Federal de 1988. É possível, 
observar que se trata de uma norma útil diante dos atos processuais, 
visto que protegem a confiança legítima das partes. Além disso, pode-se 
entendê-la como meio que enaltece o necessário cumprimento dos deve-
res processuais que garantam o atingimento daqueles valores, vedando 
quaisquer abusos processuais (BUENO, 2016).

Em contrapartida, a busca pela inserção da boa-fé objetiva nas 
questões processuais, perpassam o distanciamento do Direito com a 
Moral e consequentemente, abusos processuais e situações em que o 
Direito tutela coisas imorais e amorais. Entretanto, Miguel Reale destaca:

O Direito, infelizmente, tutela muita coisa que não é moral. 
Embora possa provocar nossa revolta, tal fato não pode ficar no 
esquecimento. Muitas relações amorais ou imorais realizam-se 
à sombra da lei, crescendo e se desenvolvendo sem meios de 
obstá-las. Existe, porém, o desejo incoercível de que o Direito 
tutele só o “lícito moral”, mas, por mais que os homens se esforcem 
nesse sentido, apesar de todas as providências cabíveis, sempre 
permanece um resíduo de imoral tutelado pelo Direito (REALE, 
2002, p. 43)

Partindo dessa assertiva, Reale descreve não apenas o distan-
ciamento do Direito com a Moral, predominante durante a Segunda 
Guerra Mundial, quando este teve papel fundamental para legitimar 
as ações da época; como esclarece que todo o ideário criado acerca da 
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possibilidade do Direito tutelar apenas o que é lícito ou moral, foge à 
realidade. Sendo assim, ao Direito cabe buscar meios de reconciliar-se com 
a Moral, mas ter ciência de que tutelará também acerca do que é imoral.

É nesse prisma que surge a má-fé como antônimo da boa-fé 
objetiva e o exemplo de como o Direito tutela sobre questões imorais. 
Essa, diz respeito a ações desleais que as partes podem ter diante de um 
processo. O CPC dispõe no artigo 80, caput, que:

Considera-se litigante de má-fé, aquele que: I- deduzir pretensão 
ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso ; II- 
alterar a verdade dos fatos; III- usar do processo para conseguir 
objetivo ilegal; IV- opuser resistência injustificada ao andamento 
do processo; V- proceder de modo temerário em qualquer inci-
dente ou ato do processo; VI- provocar incidente manifestamente 
infundado; VII- interpuser recurso com intuito manifestamente 
protelatório. (BRASIL, 2015)

Posto isso, o papel do Direito está em elencar atitudes que ferem 
o princípio da boa-fé processual, e que, portanto, não devem ser tomadas 
pelas partes. Também, ao Direito cabe discorrer sobre as sanções determi-
nadas para os litigantes que agirem com má-fé. A esses, o artigo 81 do 
CPC, caput e parágrafos 1º, 2º e 3º, apontam que ao juiz cabe condená-los 
ao pagamento de multa que pode ser superior a um por cento e inferior 
a dez por cento do valor corrigido da causa, bem como os honorários 
advocatícios. Ademais, discorre sobre casos de dois ou mais litigantes e 
em que o valor da multa for irrisório ou não fixado.

Esses são os aspectos atuais do princípio da boa-fé objetiva. 
No entanto, para compreender o modo pelo qual ele hoje se apresenta, 
será apresentado a seguir um breve panorama histórico do surgimento 
do princípio.

3.2. PANORAMA HISTÓRICO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL

Cunhado na Roma Antiga, o conceito de boa-fé não possuía o 
mesmo sentido que atualmente é apontado. Em princípio, seu conceito 
ético e abstrato, perpassava o conceito jurisdicional que os juristas 
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alemães o deram e é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nesse 
contexto, o Direito Romano discorria sobre a necessidade de agir leal-
mente até mesmo em hipóteses extra processuais, como, por exemplo, a 
possibilidade de aplicá-lo em quaisquer atos e ações durante a guerra.

O Direito alemão, receptor dos conhecimentos jurídicos 
romanos, se opôs a essa concepção universal da boa-fé. A Alemanha, 
especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, foi responsável por 
dar maior abertura às correntes positivistas do Direito, posto que essas 
visavam o distanciamento do sistema jurídico com as normas morais. 
Hans Kelsen (2003), importante jurista alemão, acreditava que o Direito 
bastava a si mesmo, ou seja, que era um sistema independente e que ali-
mentava a si mesmo sem ser necessário a intervenção das normas morais.

Na própria Alemanha, no início do século XX, já se chegou 
a dizer que o direito processual impede qualquer apelo à boa fé ou 
lealdade e os comportamentos processuais são “livres da moralidade” 
(HESS, 2008, p. 155). Ou seja, o conceito subjetivo de certo ou errado 
se afastou drasticamente das normas jurídicas e, por isso, não era sequer 
necessário falar-se em agir com lealdade em um processo. Contudo, 
com a queda do sistema adotado por Adolf Hitler, a busca por uma 
reconciliação do Direito com a Moral tornou-se urgente.

No contexto brasileiro, o antigo Código de Processo Civil, 
datado de 1973, possuía em seu artigo 17, conceitos semelhantes com o 
princípio da boa-fé, o qual abrangia os direitos e deveres entre as partes, 
visando que estas agissem com lealdade. Nesse sentido, eram expressas 
situações em que houvesse litigância de má-fé (GONÇALVES, 2017). 
Com a edição do Código de Defesa do Consumidor, de 1990, precipua-
mente nas cláusulas que tratam dos direitos abusivos, a boa-fé processual 
se expande no ordenamento jurídico brasileiro como um campo ético 
concernente ao Direito.

Com a expansão do Direito Privado ao Direito Público, con-
sagrou-se o princípio da boa-fé processual (DIDIER, 2017). Ao se 
fundamentar na Constituição Federal, isto é, no Estado Democrático 
de Direito, o princípio processual deixa de ser apenas a solenidade 
declarativa constitucional de direitos dos cidadãos, mas passa a ser, 
também, a sua concretização constitutiva legal-processual (DROMI, 
1996). Nessa linha de raciocínio:
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As raízes do princípio da boa-fé, embora não expresso, encontram-
-se na própria declaração dos direitos e garantias fundamentais, a 
qual prevê que estes não são apenas os literalmente arrolados nos 
incisos do art. 5º, pois compreendem implicitamente, também, 
todos os outros que decorram do regime e dos princípios adotados 
pela Constituição. (THEODORO JUNIOR, 2017, p. 110)

À vista disso, a Constituição Federal de 1988 tem papel impor-
tante para o caráter principiológico adotado para a boa-fé processual, 
posto que esta consagra o cenário de justiça social, isto é, a nítida busca 
de uma maior aproximação das normas jurídicas com as normas morais, 
uma vez que o cenário brasileiro superava as limitações impostas por 
um regime militar.

Os princípios fundamentais dispostos na Carta Magna de 1988, 
tais como a dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e outros 
não apenas fundamentam o Estado Democrático de Direito, como elevam 
a boa-fé processual à categoria constitucional. É objetivo da República 
Federativa Brasileira a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
Haveria um dever fundamental de solidariedade, do qual decorreria o 
dever de não quebrar a confiança e de não agir com deslealdade (DIDIER, 
2017). Por esse ângulo, a lealdade é posta não apenas como objeto de uma 
conduta moral, mas como responsável por manter a confiança das partes 
entre si e até mesmo com o sistema jurídico. Assim, a segurança jurídica 
como norma fundamental é respeitada.

Assim, as mudanças ocorridas na legislação processual civil 
brasileira pela Lei 13.105, de 16 de março de 2015, foram de grandiosa 
importância para que o princípio da boa-fé processual seja expandido 
e aplicado às diversas áreas do Direito. Desse modo, o princípio ético e 
moral que teve apoio na Constituição Federal de 1988 e na busca por 
uma aproximação do Direito e da Moral, toma forma e passa a caminhar 
com as suas próprias pernas.

De acordo com 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”. Todas as partes envolvidas em um processo, 
então, independente de qual seja sua posição jurídica, deve agir de acordo 
com esse princípio.
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A boa-fé em qualquer esfera do ordenamento jurídico-civil, 
penal, trabalhista, etc.-, constitui um princípio cuja observância 
é necessária para que o processo não funcione na contramão 
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, p. 296, 2018)

Dessa maneira, traz-se à luz dois aspectos relevantes da boa-fé: 
1) remeter-se a um campo ético da resolução de conflitos; 2) estar em 
concomitância com o ordenamento jurídico. Parte do segundo ponto, é 
devido ao decréscimo das correntes positivistas do Direito, que o pratica-
vam 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.

3.3. A FAZENDA PÚBLICA EM JUÍZO E A BOA-FÉ PROCESSUAL

O termo “Fazenda Pública”, sob o aspecto processual, diz respeito 
a um órgão do Estado que se encontra em juízo. A expressão é utilizada 
para designar as pessoas jurídicas de direito público que figuram em 
ações judiciais, mesmo que a demanda não verse sobre matéria estri-
tamente fiscal ou financeira (CUNHA, 2018), sendo assim, refere-se à 
Administração Pública.

De acordo com a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, trata- se de Administração Pública a junção da União, 
dos estados, municípios, Distrito Federal, incluindo instituições de 
sua Administração Indireta, tais como as autarquias e fundações. Dessa 
maneira, quando quaisquer dos entes federativos estão em juízo, 
tratar-se-á da Fazenda Pública. Em suma, são entes que figuram pessoas 
jurídicas de direito público.

Desse modo, é perceptível que a expansão do Direito Privado 
para o Direito Público tornou exigível a aplicação de princípios proces-
suais para esses entes que, durante muito tempo, tiveram tratamento 
desigual em relação a outras partes processuais.
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Tratando-se da Fazenda Pública, sua representação é feita, via de 
regra, por procuradores judiciais, que são titulares de cargos públicos pri-
vativos de advogados regularmente inscritos na OAB, detendo, portanto, 
capacidade postulatória (CUNHA, 2018). Devidamente representadas 
por meio de procuração, tais órgãos, devido ao princípio da isonomia, 
derivada da igualdade postulada pelo artigo 5º, caput, da CRFB – todos 
são iguais perante a lei – têm tratamento igual à parte contrária. Contudo,

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

Podem, assim, ser considerado que a Fazenda Pública possui 
prerrogativas que lhe garante certo privilégio diante do cenário proces-
sual. Todavia, as aplicações do princípio da boa-fé estão em consonância 
com o princípio da isonomia e, por isso, são abrangentes à todas as 
partes do processo, incluindo a Fazenda Pública quando em juízo, além 
dos órgãos judiciais.

O princípio da isonomia, por sua vez, segue os preceitos aris-
totélicos 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.

Destarte, por meio da observação em jurisprudências e análise 
do Novo Código de Processo Civil, confirmou-se que agravos à boa-fé 
processual são considerados atos ilícitos, visto que os artigos 79, 80 e 
81 configuram a má-fé como ato punível. Freddie Didier(2017) destaca os 
atos que configuram a efetividade do princípio da boa-fé processual; sendo: 
a) Proibição de criar dolosamente posições processuais; que elucida a 
má-fé, b) proibição de Venire Contra Factum Proprium; isto é, agir de 
maneira contraditória, demonstrando desconformidade com situação 
anterior, como por exemplo, aceitar uma decisão judicial e depois 
recorrer contra ela, c) a Proibição de Abuso de Direitos processuais; 
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sendo o abuso ao direito à ampla defesa um exemplo, e d) Supressio, que 
norteia a perda de uma situação jurídica por lapso temporal, ou seja, 
perde- se a confiança quando se traz à luz uma situação cujo direito de 
requerer já havia transcorrido. Adicionalmente,

O Superior Tribunal de Justiça não se admite a chamada “nuli-
dade de algibeira ou de bolso” 373, ou seja, a parte, embora tenha 
o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo 
período, deixando para exercer seu direito somente no momento 
em que melhor lhe convier. Nesse caso entende-se que a parte 
renunciou tacitamente ao seu direito de alegar a nulidade, inclu-
sive a absoluta (NEVES, 2016, p. 314).

Ao analisar cada um desses termos, Didier Jr. (2017, p 127) con-
cretiza a discussão afirmando que o “princípio da boa-fé impõe deveres 
de cooperação entre os sujeitos do processo”. Partindo dessa constatação, 
norteia-se que a Fazenda Pública pode ferir a boa-fé processual caso aja 
contra as proibições mencionadas, ou pode ser afetada por outra parte 
que aja em má-fé.

3.4. AS APLICAÇÕES DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL PARA A 
FAZENDA PÚBLICA

Como retratado ao longo do trabalho, o princípio da boa-fé pro-
cessual aplica-se tanto ao Direito Privado como também ao Direito Público. 
Ainda que diante de prerrogativas processuais que lhe garantem benefícios 
em detrimento de outras partes, a Fazenda Pública está submetida ao 
princípio, sendo seu dever agir conforme o que está postulado, bem como 
é dever da parte contrária, quando em juízo, respeitar tal prelúdio.

Com isso, ao determinar que “qualquer parte em processo” deve 
agir de acordo com a boa-fé, o princípio previsto no novo Código de 
Processo Civil, encontra-se apoiado no princípio constitucional da 
isonomia e assegura a segurança jurídica. A confiança entre as partes 
deixa de ser algo moral (subjetivo) e passa a ser algo objetivo. Por isso, 
boa-fé objetiva é um dos corolários do Estado Democrático de Direito e 
do novo Código de Processo Civil de 2015.
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O Supremo Tribunal Federal, no voto na tese definida no Recurso 
Especial n. 594.296, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, confirmou:

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, foi 
erigido à condição de garantia constitucional do cidadão, quer se 
encontre na posição de litigante, num processo judicial, quer seja 
um mero interessado, em um processo administrativo, o direito 
ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a eles 
inerentes. Ou seja, a partir de então, qualquer ato da Administração 
Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de inte-
resses do cidadão deverá ser precedido de prévio procedimento 
em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito 
ao contraditório e à ampla defesa. Mostra-se, então, necessário, 
proceder-se à compatibilização entre o comando exarado pela 
aludida súmula e o direito ao exercício pleno do contraditório 
e da ampla defesa, garantidos ao cidadão pela norma do art. 5º, 
inciso LV, de nossa vigente Constituição Federal. (BRASIL, 2011)

Partindo dessa premissa, o princípio da boa-fé processual não 
somente possui claras aplicações à Fazenda Pública, mas também tem 
ação em consonância com princípios constitucionais que corroboraram 
para sua afirmação principiológica. Nesse sentido, cabe a ele elencar 
deveres também para a Administração Pública quando posta em juízo e 
garantir que seus direitos sejam respeitados.

Na aplicação do princípio, permite-se ao cidadão sentir-se parte 
importante e não diminuída frente o sistema judiciário, posto que órgãos 
de grande relevância, ainda que possuidores de algumas prerrogativas 
devido à sua maneira de funcionar, devem agir em conformidade com 
os mesmos termos que eles.

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 que a 
Fazenda Pública apresenta declarações antagônicas diante de um mesmo 
caso. Na primeira situação, agiu-se em compreensão com o artigo 278, 
do novo CPC: “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira opor-
tunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

Em contrapartida, há casos em que a Fazenda Pública é acometida 
por agravos à boa-fé processual, como o fracionamento de muitas ações 
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acerca de um mesmo pedido; bem como a omissão da verdade no que 
diz respeito ao representante da outra parte. Exemplificativamente,

1.Tanto nas razões recursais dos embargos acolhidos, quanto nas 
contrarrazões ofertadas pelo Estado da Bahia, tal matéria jamais 
foi suscitada, razão pela qual o acórdão ora impugnado, não 
poderia, de fato, supor sobre a necessidade de analisá-la. 2. O 
fato de ter utilizado o mencionado dispositivo em outro funda-
mento em que se lastreia o acolhimento dos últimos embargos 
fora diferente do anteriormente utilizado, fora porque a matéria 
não fora suscitada por nenhuma das partes litigantes no novo 
recurso e nem seria cognoscível de ofício. 3. Não se configura 
qualquer violação ao art. 489, parágrafo segundo do CPC, já que 
não existe propriamente colisão entre normas in casu, mas tão 
somente a adoção de teses diferentes, não necessariamente 
antagônicas. (grifo nosso, BAHIA, 2019).

Essa rediscussão deixa claro dois pontos importantes. O primeiro 
refere-se ao artigo 489 do NCPC que expõe atitudes de litigância de má-fé, 
precipuamente no que tange a declarações antagônicas das partes. Nesse 
sentido, fica claro que a Administração Pública tem suas ações embarga-
das em caso de ações contra a boa-fé, assim como qualquer outra parte. 
O segundo ponto importante, no entanto, deixa nítido, também, que as 
aplicações desse prelúdio à Fazenda Pública impera também na proteção 
de seus direitos, ou seja, a rediscussão em questão visa demonstrar que 
teses diferentes apresentadas pela Administração Pública não são neces-
sariamente antagônicas, por isso, consiste em erro embargar suas ações 
nesse contexto.

Além disso, é importante destacar que o devido processo legal 
deve ser respeitado frente a qualquer processo. Assim, as ações que vão 
de encontro com tal seguimento, infere em agir de má-fé. Em decisão 
sobre o litígio entre um cidadão e o Tribunal de Contas da União (TCU), 
o Supremo Tribunal Federal se manifestou:

[...] c) de igual modo, requer ainda em sede de LIMINAR INAU-
DITA ALTERA PARTIS reforçando o item “a” acima, frente à 
violação da boa-fé que se espera de um órgão da magnitude 
do TCU, quando procedeu de maneira arbitrária nos Acórdãos 
177/2019 e 14131/2019 de que, a AVERBAÇÃO DE TEMPO DE 
SERVIÇO NA CONDIÇÃO DE ALUNO APRENDIZ PARA 
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FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE POLICIAL ESTÁ 
EM DESACORDO COM OS REQUISITOS O ENUNCIADO 96 
DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TCU, de modo que 
a certidão apresentada pelo Imperante em não informa se houve 
prestação de serviço com retribuição pecuniária, tornando invi-
ável tal intento já que na época a legislação não previa, conforme 
alhures , restando prejudicado severamente o Impetrante, que 
vem sofrendo na pele o ato arbitrário e ilegal de difícil reparação, 
ressaindo o periculum in mora, devendo esse Supremo proceder 
em sede de tutela a suspensão dos efeitos dos acórdãos do TCU 
n’s 177/2019 e 14131/2019 até a apreciação de mérito, mantendo 
o pagamento da aposentadoria recebida há mais de 24 anos, 
uma vez que o Impetrante retornará ao serviço no próximo dia 
06/01/2019. (grifo nosso, BRASIL, 2020)

Nesse caso, a violação da boa-fé é exposta por estarem violando 
a segurança jurídica, além de trazer à luz os princípios da razoabilidade 
e do direito à ampla defesa. A segurança jurídica é afetada por aplicarem 
a súmula 96 do TCU à uma aposentadoria que ocorreu anteriormente a 
aprovação de tal súmula. Nesse caso, o princípio da boa-fé é aplicável à 
um órgão da Administração Pública, o TCU, não permitindo que viole 
a boa-fé processual e que o devido processo legal seja respeitado.

Porquanto, o princípio da boa-fé processual, por ser um corolário 
do princípio constitucional do devido processo legal, 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 este 
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 mutu-
amente; mas que precipuamente o ordenamento jurídico em matéria 
processual seja respeitado.
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O princípio da boa-fé processual civil é uma norma de conduta 
contemporânea, que tem por objetivo evitar que injustiças e atrocidades 
venham a ocorrer em litígios que envolvam não apenas o setor privado, 
como também o setor público, sendo certo que todas as partes expostas 
em um processo, devem a este princípio, obediência.

Em paralelo, com o referido acima, pode se afirmar, também, 
que paralelo ao princípio da boa-fé processual, há um princípio geral da 
boa-fé equiparado com a moral, que serviu para fundamentar 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 aos brasileiros 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, também, que os dois aspectos caracte-
rísticos 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 à Fazenda Pública em juízo, apesar das prerrogativas postas 
em seu favor no cenário processual. Uma vez que o princípio da boa-fé 
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processual caminha em paralelo com o princípio da isonomia com o 
objetivo de sanar as desigualdades processuais e igualar ambas as 
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.

Ainda, apesar de serem dispostos alguns direitos para a Fazenda 
Pública quando em Juízo, a fim de facilitar seus tramites, por causa da 
burocracia no setor público, isso não retira dela o dever de agir com 
boa-fé em um processo. Isso ocorre pois o princípio da isonomia, de 
origem nos fundamentos de Aristóteles, fica contemplado pelo Poder 
Judiciário com objetivo de inibir qualquer tipo de superioridade entre 
ambas partes em julgamento, e fazer com que todos os demais envolvidos 
na realização do processo, hajam com seriedade no fatos delatados e a 
justiça, de fato, na prática, aconteça.
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 RESUMO

A pesquisa tem como tema o cabimento da ação coletiva passiva no 
ordenamento jurídico brasileiro, fixando o olhar para os institutos da 
legitimidade extraordinária e da coisa julgada coletiva. O acesso à justiça é 
um direito fundamental e a dignidade da pessoa humana não admite que 
pessoas sofram danos sem a devida e imediata reparação. Esse acesso à 
justiça não deve ser entendido como a mera possibilidade de determi-
nado sujeito levar uma demanda ao Poder Judiciário, pois é necessário 
que o processo judicial seja efetivo e adequado, tendo a ação coletiva 
passiva buscado otimizar a aplicação de tais princípios. O artigo teve 
como metodologia a pesquisa bibliográfica e estudo de importantes casos 
julgados pelos Tribunais no Brasil. Ao passo que a doutrina se divide 
acerca do seu cabimento, os Tribunais, como regra geral, negam a possi-
bilidade da ação coletiva passiva, mas já é possível observarmos algumas 
decisões isoladas permitindo-as em determinados casos concretos.

Palavras-chave: Processo Civil; Soluções Coletivas de Conflitos; Legiti-
midade Extraordinária; Coisa Julgada Coletiva.
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1. INTRODUÇÃO

A sociedade se transforma ao longo dos tempos. A brasileira 
passou de uma formatação ruralista, baseada na dispersão dos povoa-
dos e do controle estatal, para as aglomerações humanas baseadas em 
grandes centros urbanos. Esse cenário se intensifica no mundo todo 
com a revolução industrial, fenômeno histórico que causou impactos 
nas principais cidades ao redor do mundo, modificando os estilos de 
vidas e interesses gerais. Nesse novo cenário histórico, surge a sociedade 
de massa, cujas demandas, produzida de forma repetida e em grande 
escala, não se limitam ao plano meramente individual, vinculado aos fa-
mosos casos “caio vs ticio”. Apresentam, agora, aspectos que envolvem, 
de uma só vez, uma gama enorme de indivíduos, que em muitos casos 
sequer podem ser identificados individualmente.

Essa pulverização gera a necessidade de novos instrumentos 
processuais capazes de proteger tais situações jurídicas, justificando a 
análise do tema em destaque, qual seja, as ações coletivas passivas. Essa 
surge como um novo instrumento processual capaz de proteger diversas 
dessas novas situações jurídicas que se encontram à margem da proteção 
processual até então vigente.

O Código de Processo Civil de 2015, uma vez vinculado à tutela 
inter partes, ou seja, aquela em que os efeitos da coisa julgada se limitam as 
partes litigantes no processo, não se mostra capaz de solucionar alguns 
dos novos desafios gerados pelos direitos de natureza coletiva dessa 
toada histórica.

A despeito da existência de alguns mecanismos de solução de 
casos repetitivos, positivados no atual diploma processual e relacio-
nados ao Direito Processual Coletivo, estes estão conectados às tutelas 
de direitos individuais homogêneos, de modo que as ações coletivas, 
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cuja abrangência é maior do que essa, continuam carentes de uma 
legislação capaz de lhe entregar maior efetividade.

O acesso à justiça e a efetividade do processo se mostram, em 
muitos casos que versam sobre direitos coletivos, carecedores de uma 
tutela diferenciada e, nesse sentido, surgem as ações coletivas, capazes 
de entregar uma solução adequada aos interesses em disputa.

Os interesses coletivos são mais bem preservados e tutelados 
pelas ações coletivas, através do microssistema de tutela coletiva que, 
neste passo, engloba uma gama de legislações esparsas sobre o assunto.

Da interpretação do microssistema de tutela coletiva surge a 
contribuição para o presente tema: demonstrar se no ordenamento 
jurídico brasileiro é cabível a ação coletiva passiva, com os seus corres-
pondentes desdobramentos.

Não estamos aqui falando sobre a ação coletiva passiva ordinária. 
Nessa o legitimado extraordinário está localizado no polo ativo da 
demanda, ao passo que na ação coletiva passiva esse legitimado se 
encontra no polo passivo da demanda.

Apesar de ser uma pequena distinção quanto aos polos da 
demanda, tal fato jurídico-processual causa um enorme embate acadêmico, 
com posições acirradas sobre o cabimento da ação coletiva passiva, cada 
um com seus próprios fundamentos.

Uma parcela considerável da doutrina, ao interpretar o ordena-
mento jurídico nacional vigente, entende que a ação coletiva passiva 
não é cabível, tendo como principais razões: a inexistência de texto 
legal expresso; problemas na identificação do representante adequado e 
o regime da coisa julgada coletiva que não pode prejudicar os direitos 
individuais.

Pode-se indagar que, levado ao limite, esse posicionamento, em 
algumas situações jurídicas, deixaria certos situações jurídicas sem a 
devida e adequada proteção judicial, ou seja, sem uma solução coletivo 
do conflito, mantendo-o órfão de uma tutela jurisdicional capaz de 
efetivá-los e, assim, impossibilitando o acesso à justiça e a efetividade 
do processo.

A pesquisa, portanto, teve como problema posto o questionamento 
sobre o cabimento da ação coletiva passiva no modelo processual vigente 
no Brasil, com a interpretação e aplicação dada pela doutrina e pelos 
Tribunais. Tal pesquisa serve, assim, como alicerce para a observação 
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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 faci-
litem 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. É bom lembrar que não basta a 
existência de mecanismos que permitam a ida ao judiciário se a resposta 
dada ao jurisdicionado não se mostra isonômica, adequada e efetiva.

Faz-se necessário, portanto, o permanente estudo de mecanismos 
e soluções capazes de otimizar tanto os princípios do acesso à justiça, 
quanto a isonomia e a efetividade processual, razão pela qual o detalha-
mento sobre os possíveis efeitos que a incorporação de novos institutos 
pode causar na melhoria da Justiça se mostra uma tarefa difícil, mas 
necessária.

Do objetivo principal decorrem os objetivos secundários, sendo 
o primeiro a análise profunda do cabimento das ações coletivas passivas 
no Brasil, seja de lege dada ou de lege ferenda, com suas possíveis 
interpretações e aplicações no cenário nacional.

O segundo objetivo específico, faz o olhar mirar alguns institutos 
pertinentes às ações coletivas, quais sejam, a representatividade ade-
quada, direcionando o leitor à legitimidade dos sujeitos processuais que 
podem atuar nas ações coletivas, bem como a coisa julgada coletiva e os 
seus efeitos.

Destrinchar essas questões é essencial para entender se tais 
institutos realmente consubstanciam aspectos capazes de impedir o 
cabimento das ações coletivas ou, ao revés, podem ser adequados às 
demandas coletivas passivas.





629

2. METODOLOGIA

O trabalho teve como primeira metodologia a pesquisa biblio-
gráfica, buscando na doutrina nacional o que já foi escrito sobre o 
tema, separando os diversos posicionamentos encontrados em três 
grandes grupos.

Além da literatura, também foi utilizado como metodologia o 
estudo de importantes casos julgados pelos Tribunais, com principal 
destaque para o Superior Tribunal de Justiça.

Não obstante o olhar detalhado sobre os referidos Tribunais, 
também há a análise de casos importantes julgados pelos Tribunais locais, 
já que em diversas situações podemos observar que os processos não 
chegaram aos Tribunais superiores.

Buscou-se como alicerce para as conclusões que serão expos-
tas no final do artigo, discussões tanto no campo acadêmico, ou seja, 
doutrinário, quanto no julgamento de casos existentes que ensejaram 
profunda discussão sobre o cabimento da ação coletiva passiva como 
meio adequado e capaz de proporcionar acesso à justiça e efetividade do 
processo à determinados casos.

O cabimento e aplicação da ação coletiva passiva gera um 
segundo questionamento sobre a capacidade de determinados institutos, 
tais como a legalidade, representatividade adequada e coisa julgada, de 
serem impedimentos ao cabimento da ação coletiva passiva, sendo certo 
que para o aprofundamento desses temas o artigo também se utilizou da 
mesma metodologia acima apontada.

A metodologia permitiu a organização e estruturação do que 
se pensa atualmente sobre o tema no Brasil, objetivo final do trabalho.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mesmo passados alguns anos de intensos estudos sobre as ações 
coletivas, todos os temas que envolvem a matéria por parte da comunidade 
acadêmica ainda despertam acirrados debates.

Quando o assunto é a ação coletiva passiva, não é diferente, 
encontrando-se nos livros e nos julgamentos distintas interpretações, 
ocasionando múltiplas aplicações do mesmo instituto aos casos concreto.

Na literatura, destacam-se três entendimentos sobre o cabimento 
da ação coletiva passiva, que vai da visão mais restritiva, ou seja, pela 
sua impossibilidade, até uma interpretação mais aberta do ordenamento 
jurídico brasileiro, no sentido do seu total cabimento.

No meio de campo, localizado numa posição mais moderada se 
comparada as duas acima em destaque, há um entendimento temperado 
no sentido de aceitar as ações coletivas passivas em determinadas hipóteses.

Antes, porém, se faz necessária a definição de conceitos básicos 
sobre a matéria, importante para o posterior aprofundamento do tema.

3.1. CONCEITUAÇÃO PRELIMINAR

O processo coletivo infelizmente é um tema pouco abordado 
nas discussões acadêmicas que envolvem o Direito Processual Civil, 
de modo que a ação coletiva passiva encontra ainda menor grau de 
aprofundamento científico.

A escassez dos debates não faz o assunto ser menos importante, 
pelo contrário, já que as situações jurídicas do mundo pós-moderno 
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necessitam cada vez mais de um alicerce processual capaz de lhes entregar 
efetividade, através de um procedimento justo e adequado.

Surge então um campo fértil para a discussão entre as velhas e 
novas ferramentas de proteção dos interesses que desaguam no estudo 
das novas relações jurídicas travadas na sociedade pós-moderna.

A ação coletiva passiva é uma dessas novas ferramentas que 
precisam ser testadas, apresentando-se através de um processo aonde 
o legitimado extraordinário se encontra no polo passivo da demanda. A 
sujeição processual que se dará para além dos limites subjetivos da coisa 
julgada ocorrerá no que diz respeito a condição de réu no processo judicial.

Dessa forma, a demanda não é ajuizada por um agrupamento 
de pessoas substituídas pelo legitimado extraordinário, mas, ao revés, é 
ajuizada por um sujeito processual qualquer contra um agrupamento de 
pessoas substituídas pelo legitimado extraordinário.

Nota-se, portanto, que o agrupamento de pessoas, bem como 
a posição processual do legitimado extraordinário desloca-se do polo 
ativo da demanda para o polo passivo, decorrendo dessa alteração a 
discussão travada sobre o seu cabimento, com base no atual ordenamento 
jurídico vigente.

3.2. AS POSIÇÕES DOUTRINÁRIAS SOBRE A AÇÃO COLETIVA PASSIVA

O primeiro entendimento em destaque é aquele cuja interpretação 
do ordenamento jurídico é elaborada de maneira restrita, concluindo-se 
pelo não cabimento da ação coletiva passiva1.

O seu primeiro fundamento se finca no fato de que a legislação 
correlata possibilitaria apenas uma conduta ativa do legitimado extraor-
dinário nas ações coletivas, ou seja, uma postura no sentido de que esse 
deve figurar apenas como Autor da demanda que vier a ser judicializada.

Os termos empregados pela legislação atual vigente denotariam, 
segundo essa interpretação literária, apenas uma legitimidade ativa 
extraordinária, vocacionada a propositura de uma demanda.

Não haveria norma legal autorizando que o representante 
adequado, ao invés de buscar de forma ativa a tutela do direito coletivo, 

1 Por todos indicamos GIDI, 203.
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pudesse, ainda, substituir os causadores do dano coletivo no polo passivo 
da demanda.

Dessa forma, a conclusão dessa interpretação é no sentido de 
que os causadores dos danos coletivos deveriam, necessariamente, ser 
individualizados, estando todos elencados no polo passivo da demanda, 
exercendo a ampla defesa de forma individual, ou seja, em litisconsórcio 
passivo, para somente assim poderem se curvar aos efeitos da coisa julgada.

Não caberia ao intérprete alargar a postura adotada pelo legislador, 
mas tão somente, caso entenda pela necessidade de tal instrumento 
processual, fazer coro para que uma alteração normativa seja promulgada. 
Somente através de aditivo legal é que poderíamos admitir a legitimidade 
extraordinária passiva nas ações coletivas.

O segundo fundamento dessa corrente que nega o cabimento 
das ações coletivas passivas repousa nas dificuldades que o seu cabimento 
resultaria para a aplicação de institutos ligados ao processo coletivo, tal 
como a representatividade adequada.

Tal ideia decorre, em parte, do primeiro fundamento, já que 
se finca na ausência de balizas legais capazes de definir quem seria 
adequadamente capaz de substituir os detentores dos direitos, cumprindo 
a condição de legitimado extraordinário passivo no processo coletivo.

O Atual ordenamento jurídico traz, para as demandas coletivas 
ativas, uma relação ope legis do representante adequado que poderá, em 
cada caso, propor uma ação coletiva ativa.

Entretanto, não há qualquer previsão normativa que destaque 
essas mesmas diretrizes quando o caso for de um representante adequado 
defender uma gama de pessoas no polo passivo da demanda, razão pela 
qual tal interpretação causaria certos constrangimentos e dificuldades.

Por fim, o terceiro fundamento dessa primeira corrente de 
pensamento, capaz de afastar a aplicação da ação coletiva passiva, diz 
respeito ao assunto vinculado à coisa julgada, já que o ordenamento 
jurídico vigente tem como suporte, para esse instituto processual no 
âmbito coletivo, uma legislação vinculada apenas para a posição ativa 
do legitimado extraordinário.

O ponto mais acentuado é nos casos de direitos individuais 
homogêneos, já que, nesses casos, está vigente o regime opt out, de 
modo que qualquer substituído pode escolher por ser excluído dos efeitos 
da coisa julgada que será formada na demanda coletiva, ajuizando 
demanda individual própria.
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Caso essa mesma ideia seja adotada para as ações coletivas 
passivas, com qualquer substituído tendo a faculdade de se autoexcluir 
da demanda coletiva, provavelmente esses o farão, ocasionando um enfra-
quecimento ou até mesmo o total esvaziamento da ação coletiva passiva.

Se o suposto causador do dano e, portanto, substituído processual, 
puder realizar o opt out, assim como nas ações coletivas ativas, esse terá 
a opção de esvaziar os efeitos da ação coletiva passiva.

Dessa forma, para possibilitar a ação coletiva passiva, segundo 
essa posição doutrinária, seria necessário um esforço interpretativo que, 
na verdade, alteraria toda a estrutura da coisa julgada coletiva, razão 
pela qual somente poderia ser feito através da via legislativa, promul-
gando-se uma nova legislação.

Da primeira corrente, mais restrita, passamos para uma segunda 
visão, mais temperada, ou seja, uma interpretação que confirma a regra 
de não cabimento da ação coletiva passiva, mas que o excepciona, em 
determinadas relações jurídicas, aceitando a sua utilização em situações 
especificas e pontuais2.

Essa segunda posição doutrinária adota um entendimento 
intermediário, permitindo a aplicação do instituto da ação coletiva 
passiva em determinados casos, pontualmente acolhidos por regras 
pontuais do ordenamento jurídico vigente ou mesmo pela sua inter-
pretação sistemática e, principalmente, principiológica.

O primeiro exemplo seria a ação coletiva passiva decorrente: 
após uma ação coletiva ordinária em que o legitimado extraordinário 
atuou no polo ativo da demanda, poderá nascer uma segundo, decor-
rente daquela. Por razões técnicas e regulamentadas na Lei, o legitimado 
extraordinário demandante na primeira, necessariamente terá de ser o 
demandado na segunda.

É o que ocorre, a título de exemplo, nos casos de ações resci-
sórias, embargos do executado, embargos de terceiros ou reconvenção, 
cujo objetivo seja rediscutir ou aprofundar a discussão iniciada numa 
demanda coletiva ativa originária.

Uma segunda possibilidade poderia ser extraída através da 
aplicação do artigo 503, §1º do Código de Processo Civil, ou seja, 
quando o réu ajuizar pedido de declaração de questão prejudicial 
incidental contra o autor da ação coletiva ativa.

2 Por todos indicamos MENDES, 2012, p. 262.



635

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

Essas ações coletivas passivas seriam meras decorrências de ações 
coletivas ajuizadas pelo legitimado extraordinário pela via tradicional, 
qual seja, posicionando-se no polo ativo da demanda.

Outro caso específico capaz de permitir o cabimento da ação 
coletiva passiva seria a demanda em que o polo passivo é ocupado por 
um sindicato, na qualidade de defensor da classe ou categoria profissional, 
mesmo no polo passivo.

Os sindicatos já possuem legitimidade extraordinária para 
defender a categoria que representam, sendo que essa legitimidade, 
outorgada pela Lei, já estabelece que sua abrangência também envolve 
as atuações no polo passivo da demanda.

Os sindicatos possuem legitimidade extraordinária para 
defenderem a categoria tanto no que diz respeito a sua atuação no polo 
ativo da demanda coletiva quanto no seu polo passivo, principalmente 
quando a causa de pedir versar sobre o direito de greve.

Ainda quanto aos casos específicos de cabimento da ação coletiva 
passiva, teríamos, em determinados casos, a possibilidade de uma ação 
coletiva ajuizada contra uma associação, esta no polo passivo, represen-
tando todos os seus associados ou até mesmo a sua classe.

Decorrer-se-ia de fatos jurídicos geradores de uma enorme 
dificuldade de identificação e individualização do sujeito passivo, razão 
pela qual a via adequada para a tutela jurisdicional seria através de uma 
demanda proposta contra uma associação que, de alguma forma, os 
represente de forma adequada.

Tais situações se evidenciam com maior facilidade em pedidos 
de obrigações de não fazer, aonde não é possível identificar, de maneira 
prévia, aquelas pessoas que possivelmente estariam dispostas a violar a 
regra jurídica e o comando judicial.

Essas situações estariam protegidas pela fundamentação no 
sentido de que a legitimidade extraordinária passiva se justifica ante a 
necessidade de se preservar o princípio da inafastabilidade do controle 
jurisdicional.

Por fim, adotando uma terceira posição doutrinária, essa mais 
abrangente, com interpretação mais larga, se destaca o pleno cabimento 
da ação coletiva passiva, com total ampliação da legitimidade extraordi-
nária também para o polo passivo da demanda

3
.

3 Por todos indicamos ZANETI JR., 2009, p. 520.
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O ponto de partida desse entendimento é a própria interpretação 
das normas que regem o controle do legitimado extraordinário, já que 
não estaríamos rigidamente presos a forma ope legis, podendo, portanto, 
ser operada, dependendo do caso concreto, através da forma ope iudici.

Permite-se que a representatividade adequada, com suas conse-
quências processuais, seja dosada e filtrada através da correta averiguação 
no caso concreto que está em exame, notadamente através do devido 
processo legal e do acesso à justiça.

O artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 
1º da lei 8.984/1995 não estariam limitando a atuação do ente coletivo 
apenas ao polo ativo da demanda, razão pela qual seria cabível a ação 
coletiva passiva.

Não haveria a necessidade dos legitimados extraordinários 
passivos estarem reproduzidos, de forma textual, podendo ser retirado 
de uma interpretação mais abrangente de todo o sistema jurídico.

As próprias ações derivadas já serviriam como um forte argu-
mento dessa possibilidade, já que, uma vez que não há qualquer vedação, 
por exemplo, de uma ação rescisória contra um título judicial coletivo, de 
certo o ordenamento jurídico já está permitindo a ação coletiva passiva.

O próprio artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor apon-
ta que são admissíveis todas as espécies de ações capazes de assegurar e 
proteger os direitos consumeristas de uma forma adequada e coletiva, já 
que é este o amago do regramento protetivo, não sendo crível, portanto, 
deixar à margem da proteção judicial determinadas situações jurídicas.

Outro ponto de destaque e relevo seria a interpretação da palavra 
“defesa”, inserida no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, já 
que esta, no plano jurídico, não é necessariamente sinônimo de atividade 
ativa processual, ante ao fato que a defesa pode ser exercida no polo 
passivo da demanda.

Quanto ao problema da coisa julgada, por fim, poder-se-ia 
adotar o regramento estabelecido pelo Projeto de Código Modelo de 
Processos Coletivos para Ibero-América, o qual traz efeitos erga omnes 
nos casos de se tratar de interesses difusos ou coletivos.

Já nos casos de direito individuais homogêneos, a sentença de 
procedência não vincularia os membros do grupo, pois estes poderiam 
ajuizar ações próprias ou defender- se no processo de execução para 
afastar a eficácia no que tange a sua esfera particular.
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Com tais balizas, estar-se-ia entregando aos jurisdicionados 
novas formas e instrumentos de proteção coletiva processual, permitindo 
o adequado acesso à justiça e a efetividade do processo judicial.

3.3. POSIÇÃO DOS TRIBUNAIS SOBRE A AÇÃO COLETIVA PASSIVA

Até o ano de 2010 o tema em análise ainda não havia sido 
discutido com profundidade pelas Cortes superiores. A abordagem se 
dava de forma superficial em questões sindicais, conforme se observa 
do Agravo Regimental na Medida Cautelar nº 14.857 julgado junto ao 
Superior Tribunal de Justiça.

Nesses julgamentos, os sindicatos foram colocados no polo passivo 
de uma demanda com o exclusivo objetivo de obter-se a suspensão de 
greves supostamente ilegais, razão pela qual os efeitos da coisa julgada se 
espalharam para todos os membros da categoria que, mesmo não sendo 
parte no processo, sofreram os efeitos da coisa julgada, obedecendo as 
determinações do dispositivo da sentença.

A questão da ação coletiva passiva é tratada de forma mais 
profunda e detalhada pelo Superior Tribunal de Justiça, com amplo 
debate entre os julgadores, no julgamento do Recurso Especial de nº 
1051302, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, momento no qual 
pode-se observar um amplo debate sobre a legalidade e o cabimento 
da ação coletiva passiva, formulando-se importantíssimo precedente 
sobre a matéria.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça discutiu o 
cabimento de uma ação declaratória incidental, ajuizada contra um 
determinado sindicato, decorrente de uma outra ação (ordinária) 
coletiva em que esse era o demandante.

Após um longo debate, entendeu-se que “pelo panorama legisla-
tivo atual, a disciplina da coisa julgada nas ações coletivas é incompatível 
com o pedido de declaração incidental formulado pelo réu, em face do 
sindicato-autor”.

Continua a ementa para afirmar que “a pretensão a que se declare 
a extensão dos efeitos de cláusula contratual, com eficácia de coisa julgada, 
implicaria, por via transversa, burlar a norma do art. 103, III, do CDC”.
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Vejamos, portanto, que a Corte Superior, primeiro afirmou que 
a ação declaratória incidental, decorrente de uma ação coletiva ativa, 
teria a natureza jurídica de uma ação coletiva passiva.

O acórdão utilizou-se, ainda, de outros esforços interpretativos 
que restringem o cabimento da ação coletiva passiva, qual seja, a inexis-
tência de previsão legal que a permita, bem como a incompatibilidade 
com as normas vigentes no ordenamento jurídico, principalmente no 
que tange ao regime da coisa julgada.

Filiou-se a Corte Superior, portanto, a primeira corrente 
doutrinaria, restritivista, de modo que em razão da ausência de legislação 
própria, das dificuldades na resolução da representatividade adequada e 
das questões ligadas à coisa julgada, declarou não ser cabível a ação 
coletiva passiva.

O caso julgado afastou, de uma só vez, duas hipóteses que são 
consideradas pela segunda corrente como casos específicos que permitem 
a ação coletiva passiva, quais sejam, a legitimidade coletiva passiva dos 
sindicatos e a ação declaratória incidental.

Quanto aos sindicatos, essa segunda corrente doutrinária entende 
há norma positivada que lhes permitem atuar como legitimado extraor-
dinário numa ação coletiva, mesmo quando essa atuação é exercida no 
polo passivo da demanda.

Nas ações declaratórias incidentais, para uma parcela inserida 
dentro da segunda corrente, essas configuram uma ação decorrente. A 
ação declaratória incidental se distancia da ação rescisória, já que na 
ação incidental do Código de Processo Civil de 1973, há maior grau de 
alteração nos elementos da demanda quando comparados aos casos de 
ação rescisória. De toda sorte, a ação declaratória incidental também se 
aproxima do instituto da reconvenção.

De certo, entretanto, que para essa parcela de doutrinadores, 
a ação declaratória incidental também decorre de uma ação coletiva 
ordinária em que o legitimado extraordinário se encontra no polo ativo 
da demanda, razão pela qual é cabível em razão da decorrência.

Dentro da segunda corrente, entretanto, existem aqueles que 
entendem que a ação declaratória incidental não seria uma espécie de 
ação decorrente, até em razão das distinções em face da ação rescisória 
já apontadas, essa sim uma ação decorrente clássica. Esse, aliás, parece ter 
sido o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já que no 
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fundamento do acórdão se destacou a natureza de autonomia da ação 
declaratória incidental, do mesmo modo que ocorreria na reconvenção, 
segundo o que restou decidido. Dessa forma, o Superior Tribunal de 
Justiça, também afastaria, se fosse o caso, a reconvenção.

Por fim, o último fundamento levado a cabo pelo Superior 
Tribunal de Justiça diz respeito a incompatibilidade dos efeitos da 
coisa julgada com o regramento atualmente vigente nos casos de direitos 
individuais homogêneos, já que o art. 103 do Código de Defesa do 
Consumidor determina que os substituídos têm o direito de propor 
ações individuais, caso o substituto seja derrotado na ação coletiva, o 
que não seria possível se a referida ação declaratória incidental fosse 
permitida.

Afirmou, nesse sentido que “a admissão de ação declaratória 
incidental em processos dessa natureza tornaria inócua essa regra, de 
modo que esse incidente processual é claramente incompatível com o sistema 
de tutela coletiva de direitos individuais homogêneos”.

O que se tem de concreto é que essas duas hipóteses interpretadas 
pelo Superior Tribunal de Justiça são indicadas, por alguns doutrinadores 
inseridos na segunda corrente, como exceções à regra de não cabimento das 
ações coletivas passivas que se fundamentam na ausência de previsão legal.

Dessa forma, o primeiro importante precedente sobre a matéria, 
julgado pelo Superior Tribunal de Justiça no ano de 2010, se conectou à 
primeira corrente destacada no tópico anterior, ou seja, na direção de que 
a legislação brasileira vigente não traz previsão normativa permitindo a 
ação coletiva passiva, de modo que o seu cabimento deve ser afastado.

Oportuno destaque deve ser dado ao fato de que tal julgamento, 
realizado no ano de 2010, ocorreu na vigência do Código de Processo 
Civil de 1973, atualmente revogado pela superveniência do Código de 
Processo Civil de 2015.

O atual ordenamento processual, por sua vez, traz novidades 
quanto ao instituto da ação declaratória incidental, transformando-o 
não mais numa ação autônomo, mas em matéria produzida no próprio 
corpo da peça defensiva. O mesmo destino foi dado à reconvenção.

A reconvenção, inclusive, para alguns, passou a ser permitida 
na ação coletiva através da aplicação do artigo 343, § 5º do Código de 
Processo Civil, podendo, portanto, ser apresentada contra o substituto.
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Dessa forma, tendo em vista as modificações das normas 
processuais no que tange aos fundamentos utilizados no acórdão 
do Superior Tribunal de Justiça, podemos visualizar uma motivação 
para que o assunto seja revisitado por aquela Corte especial.

Fora o precedente acima em destaque, outros importantes 
julgamentos, realizados pelos Tribunais locais brasileiros, podem ser 
indicados como referência para o estudo do tema que envolve a ação 
coletiva passiva.

Um desses casos que se tem notícia aconteceu junto à Universidade 
do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), após a invasão de alunos do seu 
corpo discente à sala da reitoria, razão pela qual a Universidade ajuizou, 
junto ao Tribunal local, o processo número 0288813-36.2008.8.19.0001, 
colocando como Réu da demanda o seu Diretório Estudantil. Requereu 
a UERJ, em sede liminar, que o juízo determinasse uma obrigação de 
fazer, qual seja, a retirada e esvaziamento da sala da reitoria, contra todos 
os estudantes que lá estivessem, sendo deferida.

Dessa forma, o Diretório Estudantil serviu como legitimado 
extraordinário passivo, uma vez que ele foi o réu de uma obrigação de 
fazer contra uma serie de estudantes não individualizados no processo, 
que foram coagidos a respeitar o comando judicial e os efeitos da coisa 
julgada.

O Tribunal local, ao final do processo, ainda condenou o Diretório 
estudantil ao pagamento de indenização referente aos danos causados na 
sala da reitoria, determinando que os custos fossem arcados com 
o patrimônio da pessoa jurídica (Diretório). Entretanto, esse Tribunal 
local afastou a possibilidade de que os estudantes fossem condenados a 
pagar, com seus patrimônios pessoais, os danos causados.

A razão alvitrada pelo Tribunal local foi a de que não havia no 
processo qualquer comprovação de dano individualizado. Dessa forma, 
o Tribunal local permitiu a condenação em obrigação de fazer (devolução 
da sala da reitoria), mas indeferiu a obrigação de pagar a indenização. Por 
ausência de recurso e consequente trânsito em julgado junto ao Tribunal 
local, o caso não chegou ao Superior Tribunal de Justiça.

Outro caso emblemático envolvendo ações coletivas passivas, 
que também abrange direito possessório em sua causa de pedir, ocorreu 
junto ao Tribunal de São Paulo, quando esse julgou o “caso rolezinho”. 
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Jovens, a maioria menor de idade, se agrupavam em shoppings centers 
da cidade para realizar condutas abusivas e ilegais em seu interior.

Os shoppings ajuizaram demanda buscando provimento juris-
dicional de uma obrigação de não fazer, qual seja, impedir a entrada de 
menores desacompanhados ou sem autorização de seus representantes 
legais. Ante a impossibilidade de identificar e qualificar quais seriam os 
sujeitos passivos da obrigação de não fazer, o Autor indicou como réu o 
“grupo de menores”, com consequente deferimento da tutela provisória.

Nesse contexto, destacou-se a grande necessidade de atuação 
da Defensoria Pública, não somente para uma intervenção como custos 
vulnerabilis4, mas como representante adequado do grupo de jovens, 
ou seja, legitimado passivo extraordinário para esse tipo de ação 
coletiva passiva5.

Outras hipóteses importantíssimas para as ações coletivas 
passivas são anunciadas por Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, “com 
a legitimidade ampla de associações para defender os interesses dos seus 
associados ou mesmo de toda a classe6” (MENDES, 2012, p. 264).

Notamos, portanto, que além das ações coletivas passivas deri-
vadas e aquelas contra os sindicatos, temos importantes julgamentos em 
ações possessórias e contra associações, com comprovada representati-
vidade, em que se busca uma obrigação de fazer ou de não fazer (tutela 
específica) quanto a determinado grupo de pessoas.

Essas demandas se justificam e vêm sendo acolhidas pelos 
Tribunais locais, principalmente pela existência de casos com grupo 
indeterminado e não identificável de pessoas, pelo menos no primeiro 
momento em que a decisão judicial é proferida.

Nesses casos, somente a ação coletiva passiva é capaz de permitir 
o acesso à justiça, ou seja, elas possibilitam a inclusão desses casos 
no âmbito da proteção jurisdicional, não os deixando as margens do 
Poder Judiciário.

4 Sobre o tema indicamos a leitura do acórdão proferido no EDcl no RECURSO 
ESPECIAL Nº 1.712.163, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.

5 Sobre o tema indicamos ZUFFELATO, ano 41, p. 273-298.

6 Nesse sentido, MENDES, ano 37, p. 243-265.
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A sociedade de massa, com demandas produzida de forma 
repetida em grande escala, apresenta aspectos que envolvem, de uma 
só vez, uma gama enorme de indivíduos que em muitos casos sequer 
podem ser determinados. Nesses casos nãos e faz possível a aplicação 
tradicional dos casos “caio vs tício”, ou seja, das demandas que se limitam 
ao plano meramente individual dos sujeitos processuais, através da 
legitimidade ordinária.

A pesquisa, portanto, teve como problema posto, o questiona-
mento sobre o cabimento da ação coletiva passiva no atual ordenamento 
jurídico brasileiro vigente, seguindo o contexto até então delimitado 
pela doutrina e pelos Tribunais nacionais. A serventia da pesquisa é no 
sentido de dar um alicerce para a observação do intérprete ao Direito 
nacional, quanto às soluções coletivas de conflitos.

O tema é campo fértil para reflexões e a existência de mecanismos 
que ajudem na sua sistematização, à luz dos preceitos constitucionais 
relacionados a matéria processual, servem como mola propulsora para 
um melhor 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 estamos nos movimentando do estágio 
de repúdio para o de reconhecimento do instituto.

Entretanto, ainda se aguarda ansiosamente o avanço do instituto 
da ação coletiva passiva para o estágio de sua promoção, o que necessita, 
para um melhor aprimoramento do tema, de um esforço legislativo, 
incluindo a ação coletiva passiva, no ordenamento jurídico positivo, de 
forma mais ampla e detalhada.
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 RESUMO

Trata-se de um estudo de caso único sobre a Fundação Renova, no qual 
se pretende analisar a efetividade de sua criação para com a sociedade 
e com a dinâmica processual civil em si. A relevância deste estudo se 
dá com o fato de que, tendo em vista que a permissão jurídica para a 
criação de Entidades de Estrutura Específica – EIE se relaciona com a 
necessária condução das decisões proferidas em processos estruturan-
tes, proporcionando maior efetividade para os envolvidos. No entanto, 
como se pretende demonstrar ao longo do trabalho, a Fundação Renova 
encontra alguns percalços em sua trajetória que podem indicar afasta-
mento destas finalidades planejadas.

Palavras-chave: Fundação Renova; Entidade de Infraestrutura Especí-
fica; processos estruturais.
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1. 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 
ocasionou um litígio de conflituosidade complexa, representado por 
diversos processos individuais e coletivos ajuizados em face das empre-
sas Samarco, Vale S.A. e BHP Biliton. Em Termo de Ajustamento de 
Conduta, 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 de entidade desta 
espécie já criada no Brasil, e que será o objeto desta pesquisa.

Primeiramente, cabe explicar o que são as Entidades de Infra-
estrutura Específica EIE, derivadas das Claims Resolutions Facilities, 
surgidas no direito norte-americano, que objetivam a satisfação dos 
conflitos de maneira eminentemente extrajudicial.

No entanto, a Fundação Renova é administrada prioritariamente 
pelas causadoras dos danos, assim, tem-se que por este motivo, a entidade 
de infraestrutura criada não seja tão eficaz quanto as suas finalidades 
planejadas, uma vez que não há indícios de fiscalização por órgão do 
poder público – ao menos, não da forma como planejado no ato que a 
originou – além de ter originado outros pormenores.

Nesse sentido, através de um estudo de caso único acerca das 
atividades da Fundação Renova, 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.
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2. METODOLOGIA

Pretende-se, com o presente trabalho, analisar a efetividade 
da Fundação Renova, através de estudo de caso amparado em dados 
documentais e bibliográficos, com marco temporal iniciado com a 
pactuação do TTAC, e que termina em julho de 2019. Paralelamente, 
objetiva-se contrastar os conceitos norte-americanos sobre claims 
actions, as decisões estruturantes e sua aplicação ao cenário brasileiro 
através do caso observado.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. Sistemática do Processo Coletivo

As diferenças entre o Direito Processual Coletivo e o Direito 
Processual Individual ficam evidentes do ponto de vista dos beneficiários 
potenciais das providências decorrentes das decisões. A prestação da 
tutela coletiva demanda, portanto, adaptações procedimentais que não 
coadunam com os desenhos clássicos do Direito Processual, como 
aponta Zavascki (2017, p. 14):

Tal sistema, por outro lado, foi moldado para atender à prestação 
da tutela jurisdicional em casos de lesões a direitos subjetivos 
individuais, mediante demandas promovidas pelo próprio lesado. 
Assim, como regra, “ninguém poderá pleitear, em nome próprio, 
direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico” 
(CPC, art. 18). Não se previram, ali, instrumentos para a tutela 
coletiva desses direitos, salvo mediante a fórmula tradicional 
do litisconsórcio ativo, ainda assim sujeito, quanto ao número 
de litisconsortes, a limitações indispensáveis para não compro-
meter a defesa do réu e a rápida solução do litígio (art. 113, § 
1. 0 do CPC). Não se previram, igualmente, instrumentos para 
a tutela de direitos e interesses transindividuais, de titularidade 
indeterminada, como são os chamados “interesses difusos e 
coletivos. (grifo nosso)

No processo individual, há uma bipolaridade entre as partes da 
demanda, de forma que A pretende a satisfação de um direito que, de 
alguma forma, foi resistido por B, sendo o juiz competente apto a julgar, 
apenas, conforme os pedidos e as provas produzidas. No processo coletivo, 
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por sua vez, há necessidade de satisfação de uma coletividade, determinada 
ou não; porém, como há pluralidade de interessados, o litígio se torna 
mais complexo em razão de sua articulação com a vontade dos interessados.

Diversas adaptações principiológicas ocorrem para a organização 
do microssistema de tutela coletiva, como nos casos dos princípios da 
demanda e do dispositivo, de forma que o juiz está apto a julgar apenas o 
que for pedido pelo autor legitimado, mesmo que se verifique um déficit 
de representatividade adequada, conforme observado por Sérgio Cruz 
Arenhart (2017, p. 427):

O magistrado só pode decidir sobre o pedido expressamente 
consignado pelo autor da demanda (ainda que outra fosse a 
vontade da coletividade ou o interesse do grupo representado).
Ademais, o processo coletivo brasileiro, também se concede o 
mesmo tratamento ao princípio dispositivo daquele oferecido no 
processo individual. O autor tem a ampla iniciativa dos atos do 
processo; consequentemente, se o autor não requer certa prova, 
dificilmente essa deficiência será suprida pelo magistrado. Se o 
autor coletivo não recorre, reputa-se a concordância com os termos 
da decisão (não apenas pela parte, mas por toda coletividade). Se 
a imperícia ou a negligência do autor coletivo conduz a uma 
solução inadequada do caso, é talvez porque esse é o “desejo da 
coletividade”.

Assim, como se verá adiante, há possibilidade de que decisões 
obtenham efeitos válidos a despeito de circunstâncias problemáticas de 
representatividade da coletividade envolvida.

Acerca dos direitos coletivos tutelados pelo microssistema, estes 
são previstos nos incisos do art. 81 do Código de Defesa do Consumidor, 
assim, há situações em que se pode visualizar uma pluralidade de direitos 
coletivos em determinando evento, como no enfrentamento de questões 
coletivas múltiplas, derivadas da mesma situação fática, em que diferentes 
segmentos sociais carecem de providências jurídicas distintas, o que 
caracteriza tais questões como litígios complexos, que, nas palavras de 
Vitorelli (2015, p. 97-98) podem ser entendidos como:

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, 
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pelo resultado do litígio, o que faz com que suas visões acerca 
de seu resultado desejável sejam divergentes e, não raramente, 
antagônicas. Essas situações dão ensejo a conflitos mutáveis, 
multipolares, opondo o grupo titular do direito não apenas ao 
réu, mas a si próprio.

Outra observação cara ao caso analisado neste trabalho é a pos-
sibilidade de pactuação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
extrajudicial pelo legitimado extraordinário, com a finalidade de fazer 
cessar a situação de ilegalidade, reparar o dano e evitar o ajuizamento de 
demandas coletivas. O TAC, portanto, tem natureza de título executivo; 
dessa forma, não cumprido o acordo, pode ser ajuizada Ação Civil Pública 
com fundamento no art. 5º, §6º da Lei 7.347/85, além da Recomendação 
16/10 do Conselho Nacional do Ministério Público.

Após estas considerações relacionadas às ferramentas proces-
suais relevantes para o estudo do caso analisado, passa-se à exposição 
sobre as decisões estruturantes.

3.2. DECISÕES ESTRUTURANTES E CLAIM RESOLUTION FACILITIES

As decisões estruturantes, tal como conhecidas hoje, nasceram 
nos Estados Unidos da América entre as décadas de 1950-70, sendo 
consideradas como uma nova forma de condução do processo, com a 
participação mais ativa dos órgãos jurisdicionais, de maneira a viabilizar 
uma reforma social, além da solução de um caso isolado.

A Constituição norte-americana foi emendada em 1868 com o 
propósito de incluir alguns direitos aos americanos natos e naturalizados, 
como o direito à igualdade, ao devido processo legal e a proteção 
perante a lei – as 13ª, 14ª e 15ª Emendas foram responsáveis por retirar 
quaisquer resquícios de desigualdade originários da época escravocrata 
que, em tese, ainda restassem na Constituição (BAUERMANN, 2017, p. 
280-281).

Entretanto, ainda era amplamente difundido o sistema separate 
but equal, que justificava a separação de negros e brancos como não 
violação do princípio da igualdade, desde que fosse ofertado serviço 
público a todos, conforme enunciado por BAUERMANN (2017, p. 
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283). Exemplo disso é o julgamento do caso Plessy v. Ferguson, em 1896, 
em que a Suprema Corte norte-americana decidiu ser constitucional a 
lei que inadmitia que negros se sentassem nos mesmos lugares que os 
brancos nos transportes públicos.

A Suprema Corte se depara novamente com a questão racial 
em 1954, através do caso Brown vs. Board of Education of Topeka, que 
versava sobre a constitucionalidade da inadmissão de estudantes negros 
em escolas frequentadas por brancos.

Decidiu-se pela inconstitucionalidade da prática, determinando 
que a escola aceitasse a matrícula da criança negra na escola de brancos. 
Assim, a Suprema Corte demonstrou que havia superado o precedente 
anterior, conforme se infere de um trecho do Voto do Ministro-Presidente 
Earn Warren no caso Brown vs. Board of Education of Topeka: “To separate 
them from others of similar age and qualifications solely because of their 
race generates a feeling of inferiority as to their status in the community that 
may affect their hearts and minds in a way unlikely ever to be undone1.”

A decisão foi emblemática, pois o caso originou o que se chama 
de structural reform (reforma estrutural). Ainda que, num primeiro mo-
mento, a decisão parecesse versar apenas sobre alunos negros estudando 
em escolas públicas, deu azo para uma reforma social, que inclui negros 
em outros locais públicos, como hospitais, delegacias etc. Isto é, a reforma 
se instituiu para que fossem atendidas as diretrizes constitucionais expli-
citadas pela Suprema Corte. Neste sentido, foram nomeados interventores 
do Estado para o acompanhamento de modificações em prédios públicos, 
autorizou-se o aumento de despesas para o cumprimento da decisão, bem 
como se tornaram ilícitas condutas discriminatórias, conforme narrado 
por BAUERMANN (2017).

Entende-se que a decisão proferida neste caso marcou o início 
do ativismo judicial no Judiciário norte-americano, visto que não só 
satisfez o direito da parte como também influiu ativamente na atuação 
do Poder Executivo, como expõem Humberto Dalla Bernadina de 
Pinho e Victor Augusto Passos Villani Cortes (2014, p. 231). Sobre 

1 “Separá-los de seus similares com mesma idade e qualificação, somente em razão 
da raça, gera um sentimento de inferioridade em seu status na comunidade que 
pode afetar seus corações e mentes de uma maneira que, provavelmente, nunca 
será desfeita.” Tradução livre. Pode ser encontrado em Brown v. Board of Educa-
tion, 347 U.S. 483 (1954). Record Group 21, Records of the U.S. District Court of 
Kansas, National Archives – Central Plains Region, Kansas City, MO.
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esse emblemático caso, também pode-se perceber que foram abarcadas 
inúmeras questões complexas, assim, nas lições de Didier Jr., Zaneti Jr., 
e Rafael Alexandria de Oliveira (2017, p. 355), uma decisão estrutural 
busca a implementação de reforma estrutural em um ente, instituição ou 
organização, com a finalidade de resolver litígios complexos, perpetuar 
um direito fundamental ou até mesmo realizar uma política pública.

Posteriormente, essas decisões possibilitaram a criação das 
claims resolutions facilities, que são entidades criadas para processar, 
resolver e executar medidas judiciais, com a finalidade de satisfação 
das situações jurídicas coletivas, conforme definição de Antonio do 
Passo Cabral e Hermes Zaneti Jr. (2019, p. 03).Neste contexto, passam 
a viabilizar a descentralização da execução de decisões, diversificando 
as esferas de poder envolvidas nesta concretização. Neste sentido, 
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 pensadas como 
forma de eficiência processual, pois pretendem proceder a uma 
alocação mais eficiente da prestação jurisdicional 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 Claims Resolution Facilities se relacionam diretamente com as 
Class Actions naquele sistema. As demandas coletivas, naquele ordena-
mento, são tratadas pela Regra 23 (a) da Federal Rules of Civil Procedure 
(com redação de dezembro de 2009) que, em sua primeira parte, delimita 
quais os assuntos que podem ser objeto de ações coletivas, e, na segunda 
parte, requisitos gerais de admissibilidade, tipicidade e representatividade 
adequada. Acerca da tipicidade e representatividade, André Vasconcelos 
Roque (2013, p. 123):

A pretensão ou a defesa do representante em uma class action deve 
se originar dos mesmos eventos, práticas ou condutas ou estar 
baseada no mesmo fundamento jurídico que os demais membros 
do grupo. A tipicidade consiste em uma análise da relação entre 
interesses pessoais de representantes e dos representados.
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Pode-se perceber que, no sistema norte-americano há avaliação 
casuística de tipicidade e representatividade, diferentemente caso 
brasileiro, de construção eminentemente legislativa destes critérios, o 
que acaba por oferecer diferentes espaços de discricionaridade para o 
órgão jurisdicional.

Há, nos dois ordenamentos, a incidência do princípio do contra-
ditório no âmbito coletivo; contudo, comporta adaptações, como expõe 
André Vasconcelos Roque, (2013, p. 132): “Para proporcionar economia 
processual e permitir que sejam apreciadas pretensões que, de outra 
forma, jamais seriam submetidas ao Poder judiciário, admite-se processos 
de natureza representativa.”. Assim, a isonomia processual é observada 
através do acompanhamento judicial da representatividade adequada.

Acerca da aplicabilidade das Claims Resolutions Facilites, estas 
têm sido utilizadas em conflitos coletivos ambientais e consumeristas, 
especialmente para o acompanhamento de pedidos de reparação, como 
ocorreu no caso do conflito coletivo oriundo do evento danoso que 
envolveu a empresa Transocean no Golfo do México (CORREA, 2019), 
um dos maiores acidentes ambientais da história dos EUA. Neste caso, a 
explosão de uma plataforma de petróleo danificou o poço de Macondo, 
havendo impactos para cinco estados americanos, quais sejam, Flórida, 
Alabama, Mississipi, Lousiana e Texas.

Diante do ajuizamento de demandas coletivas e individuais, foi 
instituída a Gulf Coast Claims Facility – GCCF (PASSO; ZANETI. 2019, 
p. 08) com a finalidade de acompanhamento de indenizações. Contudo, 
como ela não se mostrou suficiente para garantir o pagamento, admiti-
ram-se novas ações coletivas e instituiu novo programa de indenizações, 
possibilitando sua revisão, como explicam Antonio do Passo Cabral e 
Hermes Zaneti Jr. (2019, p. 08):

Os circuitos para pagamentos foram utilizados no caso do Golfo 
do México, pela GCCF. Após os 90 (noventa) primeiros dias em 
que foi efetuado o pagamento de auxílio emergencial (EAP), a 
facility propôs aos atingidos três circuitos de pagamento: (a) quick 
payment (pagamento imediato), pagamento dentro de duas 
semanas sem a necessidade de complementar a documentação 
que já havia sido fornecida para o auxílio imediato, bastando o 
preenchimento de um formulário e a declaração de quitação; 
(b) interim payment (pagamento parcial e provisório), sem a 
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quitação e a abdicação da via judicial, no qual os atingidos não 
estivessem preparados para decidir sobre os danos futuros e 
ainda fosse necessário produção de prova; (c) final payment (pa-
gamento integral), para aqueles que queriam receber os valores 
integrais e de uma vez por todas, produzindo prova sobre seus 
danos, recebendo indenizações maiores, mas se submetendo ao 
debate sobre a prova produzida.

Por fim, percebem-se algumas diferenças entre como são 
conduzidos os processos brasileiros e os norte-americanos, principal-
mente no que tange à legitimidade para tutela coletiva e a presença de 
defesa técnica.

Nota-se, portanto, que uma tentativa de realização de decisões 
estruturantes se faz presente no caso estudado, vez que a constituição da 
Entidade de Infraestrutura Específica criada pelo TTAC – e homologada 
judicialmente – estrutura-se como mecanismo de tratamento de conflitos 
surgidos após o rompimento da barragem, tornando-se, atualmente, uma 
das principais personagens do contexto do caso.

3.3. ENTIDADE DE INFRAESTRUTURA ESPECÍFICA COMO UMA FORMA DE 
DECISÃO ESTRUTURANTE

No Brasil, as Claims Resolutions Facilities são acomodadas ao 
ordenamento como Entidades de Infraestrutura Específica e, nas palavras 
de Antonio do Passo Cabral e Hermes Zaneti Jr. (2019, p. 04), podem 
ser criadas com inúmeras finalidades, diferentemente dos EUA, que 
tiveram seu propósito “basicamente voltado determinar o total indeni-
zado e promover a alocação de recursos para cada vítima”. Neste sentido, 
Antonio do Passo e Hermes Zaneti (2019, p. 04):

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, que 
podem se utilizar, dentre outras possibilidades, das ferramentas 
viabilizadas pelas convenções processuais previstas nos art. 190 
e 200 do CPC.
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Neste panorama, as EIE são responsáveis pela implementação 
de decisões judiciais, com personalidade jurídica de direito privado, 
público ou misto. Além disso, observa-se, também, que, diferentemente 
das claims resolutions facilities norte-americanas, que têm finalidades 
meramente pecuniárias, as EIE brasileiras possuem objetivos mais abran-
gentes, incluindo obrigações de outras naturezas.

3.4. CASO RIO DOCE E OS DESDOBRAMENTOS PROCESSUAIS

A barragem do Fundão – utilizada pela Samarco, Vale S.A e 
BHP Billiton – rompeu em 05 de novembro de 2015; a extensão visível 
do dano atingiu aproximadamente 635 km de extensão, compreendendo 
os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A diversidade de interesses 
envolvidos contribui para explicar a criação de uma Entidade de Infra-
estrutura Específica para a condução destas questões.

Cumpre esclarecer que, para os fins deste estudo, serão abordadas 
as medidas desempenhadas pela EIE em Minas Gerais; as questões refe-
rentes ao Espírito Santo somente serão abordadas para uma desenvoltura 
coerente das discussões.

Além de Mariana2, Bento Rodrigues, Gesteira Velha e Paracatu 
de Baixo, também foram alcançadas diretamente pelos rejeitos os povoa-
dos de Águas Claras, Monsenhor Horta, Ponte do Gama e o Município de 
Barra Longa, sendo que este último teve o centro urbano todo danificado. 
As demais cidades, como Governador Valadares, apesar de não ter sido 
atingida com a massa de rejeitos, teve o fornecimento de água suspenso, 
visto que o nível de turbidez era de 119.360 NTU, dez vezes acima do 
permitido por lei para que o tratamento da água fosse possível. Assim, 
em razão de impossibilidade de tratamento, o fornecimento de água foi 
suspenso.

Também foram atingidas comunidades indígenas, vez que o Rio 
Doce atravessava a reserva indígena Krenak: cerca de cinco aldeias e 450 
índios perderam sua principal fonte de alimentação, locais de rituais e 
identidade cultural (SERRA, 2018, p. 45).

2 Frisa-se que outras cidades além das citadas também foram atingidas. Porém, não se 
sabe ao certo o tamanho do dano nas demais cidades. Dessa forma, optou-se apenas 
por falar nas que já foram de forma inequívoca consideradas como atingidas.
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Outrossim, cabe mostrar que, logo após os rejeitos chegarem 
ao mar, (SERRA, 2019, p. 51) considerando somente o Estado de Minas 
Gerais, a estimativa de prejuízo era de R$ 1,2 bilhão para o Estado, 
Municípios, empresas e propriedades urbanos e rurais.

Em suma, segundo o Ministério Público Federal, foram atingidas 
41 cidades – considerando os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo 
–, 41 vítimas fatais e um total de 40 milhões de metros cúbicos de rejei-
tos foram despejados no meio ambiente. Desse modo, percebe-se que 
o desastre levou a um litígio de grande complexidade, tendo em vista 
ter atingido pessoas de diferentes classes e grupos, bem como causando 
danos ambientais de difícil reparação.

Primeiramente, logo após o desastre o Ministério Público Federal 
(Espírito Santo) e o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em 
ação conjunta

3
, obtiveram uma liminar na Seção Judiciária do Espírito 

Santo, para que a mineradora Samarco S.A, o Instituto Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o Serviço Colatinense de Meio 
Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear) e o Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Baixo Guandu (SAAE) disponibilizassem helicópteros 
para sobrevoar a região do Vale do Rio Doce capixaba com o fito de 
preservação de provas do desastre.

Paralelamente, ainda em novembro de 2015, os Ministérios 
Públicos Federais, do Trabalho e Estadual do Espírito Santo assinaram 
Termo de Compromisso Socioambiental (TCSA) preliminar e emergencial 
com a empresa Samarco Mineração S/A. O acordo teve como objeto a 
proteção de direitos das populações e de trabalhadores afetados pelo 
evento, além da preservação de provas para serem utilizadas em futura 
reparação de danos e outras medidas emergenciais para a diminuição 
dos danos socioambientais.

Em Minas Gerais, o Ministério Público Federal (MPF) e 
o Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) firmaram Termo de 
Compromisso Preliminar com a Samarco Mineração S.A., estabele-
cendo caução socioambiental de R$1 bilhão para garantir custeio 
de medidas preventivas emergenciais, mitigatórias, reparadoras ou 
compensatórias mínimas decorrentes do evento. O termo estabeleceu 
que os gastos deveriam ser auditados por empresa independente esco-
lhida pelo MPF e pelo MP-MG: a mineradora deveria apresentar laudos 

3 Processo nº 0132641-52.2015.4.02.5005.
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mensais, demonstrando que os valores eram gastos exclusivamente em 
medidas de prevenção, contenção, mitigação, reparação e compensação 
dos danos ambientais ou socioambientais decorrentes do rompimento 
da barragem.

Ademais, o MPF, além dos acordos preliminarmente estabe-
lecidos para recuperação imediata das áreas afetadas e assistência às 
famílias, expediu várias recomendações para as mineradoras com 
objetivos ambientais e assistenciais, bem como a criação de um fundo 
para o custeio das medidas de reparação.

Destaque-se que também foram expedidas pelo MPF recomen-
dações ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA e ao Departamento Nacional de Produção Mineral 
– DNPM, órgãos públicos, para que intensificassem e ampliassem o escopo 
de suas ações fiscalizatórias, principalmente nas barragens de Santarém, 
Germano e seus diques. (Recomendação 10/2015-4ª CCR).

Noutro giro, a União, juntamente com o IBAMA, Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade, Agência Nacional de Água 
– ANA, DNPM, Estado de Minas Gerais, Instituto Estadual de Florestas 
– IEF, Instituto Mineiro de Gestão de Águas – IGAM, Fundação Estadual 
do Meio Ambiente – FEAM, Estado do Espírito Santo, Instituto 
Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, Agência 
Estadual de Recursos Hídricos – AGERH ajuizaram a Ação Civil Pública 
de nº 69758- 61.2015.4.01.3400, em face de Samarco Mineração S.A, 
Vale S.A e BHP Biliton objetivando várias medidas urgentes para a 
recuperação socioambiental.

Ressalta-se que a ação também foi proposta em face da Vale S.A 
porque também restou comprovado que a barragem do Fundão era de 
uso compartilhado das duas empresas, sendo certo ainda que a divisão 
societária da Samarco S.A é dividida entre a Vale (50%) e a BHP Billiton 
Brasil LTDA (50%). Porém, o formato organizacional da Samarco S.A 
é de forma que a responsabilidade operacional recaia sobre a Vale S.A. 
(PoEMAS, 2015, p. 22).

A ação tramita perante a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária 
de Minas Gerais, em razão da conexão com a ação protocolada sob o nº 
0060017-58.2015.4.01.3800. Nesse sentido, foi neste processo que se deu 
a celebração do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, criador 
da Fundação Renova.
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3.5. CRIAÇÃO DA FUNDAÇÃO RENOVA E O TTAC

Em março de 2016, nos autos da Ação Civil Pública de nº 
0069758- 61.2015.4.01.3400, foi homologado pelo Núcleo de Conciliação 
do TRF1 o Termo de Transação e Ajustamento de Conduta que originou 
a Fundação Renova.

Os celebrantes do acordo foram: União, Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA); 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-
Bio); Agência Nacional De Águas (ANA); Departamento Nacional de 
Produção Mineral (DNPM); Fundação Nacional do Índio (FUNAI); 
Estado de Minas Gerais; Instituto Estadual de Florestas (IEF); Insti-
tuto Mineiro de Gestão de Águas (IGAMA); Fundação Estadual de 
Meio Ambiente (FEAM), Estado do Espírito Santo; Instituto Estadual 
de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (LEMA); Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF); Agência Estadual 
De Recursos Hídricos (AGERH); Samarco Mineração S.A; Vale S.A e 
BHP Billiton Brasil LTDA.

A Fundação Renova (2019) explicita origem e seus fins:

Trata-se de uma organização sem fins lucrativos, resultado de 
um compromisso jurídico chamado Termo de Transação e Ajus-
tamento de Conduta (TTAC). Ele define o escopo da atuação da 
Fundação Renova, que são os 42 programas que se desdobram 
nos muitos projetos que estão sendo implementados nos 670 
quilômetros de área impactada ao longo do rio Doce e afluentes. 
As ações em curso são de longo prazo.
Ao estabelecer uma organização dedicada exclusivamente ao 
processo de reparação, também foi criado um modelo de gover-
nança robusto, com presença de mais de 70 entidades. As respostas 
para cada desafio são obtidas em conjunto, sendo que nenhuma 
parte envolvida tem controle sobre a decisão. A Fundação Renova 
reúne técnicos e especialistas de diversas áreas de conhecimento, 
dezenas de entidades de atuação socioambiental e de conhecimento 
científico do Brasil e do mundo e soma hoje cerca de 7 mil pessoas 
(entre colaboradores próprios e parceiros) trabalhando no processo 
de reparação, de Mariana à foz do rio Doce.



668

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Inicialmente, destaca-se a insatisfação do Ministério Público 
Federal com a homologação do TTAC.4 Segundo o MPF, além de infringir 
a competência para a homologação do mesmo, visto esta ser de primeira 
instância e não de segunda como foi feito, o órgão também questionou o 
motivo de não ter havido participação da Defensoria Pública da União e 
da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo na fase de elaboração 
do TTAC, vez que já tinham ingressado com o pedido para composição 
de litisconsórcio ativo nos autos da ação.

Além disso, o MPF discordou do fato de não ter sido intimado 
pessoalmente dias antes da Audiência de Conciliação que culminou na 
homologação do TTAC, tendo em vista a obrigatoriedade desta comu-
nicação, perante o Código de Processo Civil, em razão de se tratar de 
matéria de interesse público.5

Nota-se que o TTAC, que instituiu a Fundação Renova, dividiu 
os danos em diferentes classes, delimitando as cidades atingidas e, 
consequentemente, onde a Fundação funcionaria. Assim, há divisão em 
duas áreas ambientais e divisão paralela dos municípios por estado da 
federação, descritas na cláusula 01, itens IV ao VIII do TTAC.

O Acordo previu que a Fundação teria natureza jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, sendo criada pelas três causadoras 
do dano e mantidas por elas. Na cláusula 01, item XX, foi previsto que 
as Empresas manteriam a Fundação, mas os serviços prestados seriam 
supervisionados pelo poder público.

6 Neste sentido, o próprio TTAC 
estabelece que a Entidade criada possui total autonomia, inclusive, 
financeira. Foi acordado que a Fundação teria o poder de gerência dos 
valores anuais para a execução das medidas reparatórias, indenizatórias, 
minimização dos danos ambientais e recuperação socioambiental. Para 
tanto, foi estimado o orçamento em R$20 bilhões, valor previsto sem 

4 O MPF recorreu da decisão homologatória do TTAC através dos embargos de 
declaração no processo mencionado.

5 Destaca-se que o Ministério Público Federal esteve presente na homologação do 
TTAC junto ao TRF1, no entanto, o órgão foi intimado da audiência seis dias antes 
da mesma e sem ter vista dos autos, conforme esclarecido no próprio recurso 
impetrado pelo MPF.

6 Cláusula 01, item XX: Fundação de Direito Privado, sem fins lucrativos, atendidos 
os requisitos da lei, a ser instituída pela Samarco e pelas acionistas com o objetivo 
de elaborar e executar todas as medidas previstas pelos programas socioambientais 
e programas socioeconômicos.
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nenhum estudo técnico ou pericial de ancoragem para a dimensão dos 
danos e o montante necessário à sua reparação, compensação e mitigação, 
de forma a violar o princípio da reparação integral do dano (DORNELAS, 
et al. 2016, p. 352).

Estes valores contrastam injustificadamente com a previsão do 
MPF em Ação Civil Pública

7
, de aproximadamente R$155 bilhões. Para 

estimar este valor, o MPF se fundamentou na explosão, em 2010, da 
plataforma de petróleo Deepwater Horizon, operada pela empresa BP, 
no Golfo do México, a qual poluiu 25,75 mil km2 da costa dos Estados 
Unidos e provocou 11 mortes. O cálculo realizado pela própria empresa 
causadora da explosão para realizar a recuperação da área e as indeni-
zações às pessoas atingidas totalizou em R$ 155 bilhões (DORNELAS, 
et al. 2016, p. 352).

Quanto às demandas em trâmite, na cláusula 03 do documento 
os acordantes reconheceram o objeto das ações individuais e coletivas e 
se obrigaram a pedir a extinção com resolução de mérito, visto o acordo 
abranger o pedido de todas elas, o que não representa uma solução 
adequada para o microssistema de tutela coletiva.

Destaca-se que o acordo divide os danos e suas respectivas 
reparações em danos socioambientais e socioeconômicos, possibili-
tando a contratação de Experts e Entidades de Ensino e Pesquisa para 
a elaboração e execução dos projetos de reparação e indenização. Cabe 
demonstrar que como regra geral, os acordantes previram as seguintes 
regras para execução e elaboração dos projetos (cláusula 05, item XIV):

a) transparência das ações e o envolvimento das comunidades 
nas discussões sobre as medidas a serem planejadas e executadas;
b) preferência pela contratação e utilização de mão de obra local 
e regional para estímulo à economia mineira e capixaba;
c) realização das ações socioeconômicas com observância às 
normas e políticas públicas setoriais;
d) estabelecimento de cronogramas, sujeito às limitações 
temporais impostas pelos processos administrativos, indi-
cando datas propostas de início e término das ações, metas e 
indicadores definidos;
e) difusão de informações sobre o EVENTO e das ações em curso;

7 ACP proposta pelo órgão que também tramitava na 12ª Vara Federal da Seção 
Judiciária de Minas Gerais, sob o nº 60017-58.2015.4.01.3800.
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f) interlocução e diálogo entre a FUNDAÇÃO, o COMITÊ 
INTERFEDERATIVO e os IMPACTADOS;
g) monitoramento permanente das ações contempladas nos 
PROGRAMAS e PROJETOS nos termos do Acordo; e
h) execução responsável e planejada dos PROGRAMAS, devendo-
-se evitar os impactos ambientais e sociais decorrentes dos 
próprios PROGRAMAS ou, na impossibilidade, mitigá-los. 
(Grifo nosso)

Ainda sobre a constituição e fiscalização da Entidade, o TTAC 
previu a possibilidade de auditoria externa independente nas atividades 
executadas pela Fundação, que será contratada pela própria Fundação. 
(cláusula 06, item XIV), bem como a elaboração de manual anticorrupção 
com base nos padrões internacionais.

Cumpre esclarecer que o TTAC, de forma bem objetiva e clara, 
determina que, em primeiro lugar, será dada prioridade ao plano de re-
paração, tentando restaurar em situação anterior ao dia 05 de novembro 
de 2015, caso inviável, será realizada restituição com cunho indenizatório.

Assim, foi previsto que após o cadastramento dos atingidos 
seria avaliada a necessidade de indenização para sua subsistência, 
inclusive, obedecendo algumas regras previstas na Lei 8.213/91, em 
respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 
esculpido no art. 1º, inciso III da CRFB/88.

3.6. APROVEITAMENTO PROCESSUAL

O TTAC foi celebrado sem vistas ao Ministério Público, que, 
em razão disso, opôs embargos declaratórios contra a decisão homolo-
gatória do acordo. Nesse ínterim, o MPF também ajuizou a reclamação 
31935 perante o Superior Tribunal de Justiça pleiteando a anulação do 
acordo, tendo em vista o descumprimento da decisão da corte que definiu 
como sendo competência da 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de 
Minas Gerais processar e julgar a referida ACP.

Nesse sentido, o TTAC teve a nulidade decretada pela 5ª Turma 
do TRF18, visto que houve a supressão de instâncias para a homologação 

8 Ressalta-se que a rés interpuseram Agravo de Instrumento de uma decisão 
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do mesmo. Sendo certo que a competência para homologação cabia a 
12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais, e não do núcleo 
de conciliação do TRF1, que trata apenas de acordos que versem sobre 
direitos disponíveis, o que não era o caso. Por fim, em agosto de 2016 o 
Superior Tribunal de Justiça consolidou a nulidade do TTAC.

Frisa-se que, com a criação do TAC Governança, houve um 
aproveitamento processual do TTAC declarado nulo, em razão da 
complexidade que seria em caso de um novo acordo para recriar a 
Fundação, por exemplo. Esta medida é harmônica com a disposição do 
art. 277, CPC, que consagra a instrumentalidade das formas.

Nesse sentido, tem-se que a criação da Fundação Renova, apesar 
de receber críticas, foi substancialmente complexa. Assim, como será 
descrito, a Entidade não é observada como entrave na solução dos 
problemas, mas sim o seu funcionamento. Desse modo, percebe-se que 
não houve prejuízo para as partes, com ênfase nas vítimas.

Assim, em que pese a nulidade do acordo, a Fundação Renova 
continuou operando, mesmo que, perante o mundo jurídico, seja consi-
derada como uma ficção jurídica, como falado por Souza Prudente em 
entrevista à Cristina Serra (2018).

3.7. CONTRAPONTO À IDEIA NORTE-AMERICANA

Apesar de outros países possuírem um sistema de ações coletivas, 
não se pode negar que os norte-americanos possuem vasto conhecimento 
de experiências e discussões acerca das Class Actions, sendo, dessa forma, 
a principal fonte de Direito Comparado para a sistematização e discussão 
no Brasil sobre o tema (ROQUE, 2013, p. 535-536).

Desse modo, mister se faz a reflexão acerca das influências da 
experiência norte-americana e de seus reflexos na estruturação do 
microssistema de tutela coletiva brasileiro, especialmente naquilo 
que tange ao objeto deste estudo.

proferida nos autos do processo 0069758-61.2015.4.01.3400 que foram para 
relatoria do desembargador Neviton Guedes, 5ª Turma do TRF1 que decidiram, 
por fim, anular o acordo.
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As Class Actions norte-americanas possuem como ideia de 
legitimidade ativa os próprios atingidos, através de grupos de repre-
sentação – num sistema assemelhado à legitimação extraordinária do 
microssistema brasileiro; assim, há controle judicial de legitimidade e 
representatividade, através de decisões de certificação. No Brasil, entre-
tanto, mesmo após o advento do Código de Defesa do Consumidor, 
o microssistema de processo coletivo continua atrelado ao sistema de 
legitimação ativa ope legis, conforme explicitado por André Roque 
(2013, p. 100).

Quanto à participação do Ministério Público, este consta no rol 
de legitimados, sendo, historicamente, o principal legitimado para propor 
a Ação Civil Pública e cautelares, conforme previsão expressa no art. 5º, 
inciso I da Lei 7.347/85 – Lei da Ação Civil Pública.

Dessa maneira, cabe lembrar que o TTAC foi proposto no bojo 
da Ação Civil Pública 0069758-61.2015.4.01.3400, ajuizada pelos Entes 
Públicos em nível federal, estadual e municipal. Nestes casos, o art. 5º, 
§1º da Lei 7.347/85 prevê que, quando o Ministério Público não for parte, 
atuará, obrigatoriamente, como fiscal da lei.

Nesse sentido, pode-se perceber que o TTAC não teve a partici-
pação do Ministério Público Federal e/ou Estadual. Além disso, atuaram 
de forma incessante para que o acordo não fosse homologado, com fun-
damento em inúmeros prejuízos que poderiam ocorrer aos atingidos.

Outra diferença que se pode observar é que, no sistema norte-
-americano, a centralidade da legitimação gira em torno dos lesados; 
inclusive, em razão disso, há o que se chama de advocacia empreendedora 
(enterpreneurial bar) que se resume a grandes escritórios de advocacia 
que estão dispostos a representar os grupos em troca dos altíssimos 
honorários, conforme explicitado por André Roque (2013, p. 568).

9

Entretanto, apesar do TTAC homologado e em funcionamento, 
os MPF e MP- MG trabalharam juntos para que o acordo fosse modificado. 
Dessa forma, propuseram outro Termo de Ajustamento de Conduta 
que ficou conhecido como TAC Governança.

9 O autor explica que no Brasil esse tipo de advocacia provavelmente não seria viável 
em razão das regras do Código de Ética e Disciplina aplicadas aos advogados. No 
entanto, ele chama atenção pelo fato de que incentivar as associações a ajuizarem 
demandas coletivas, retira o peso do Ministério Público de zelar pelos mais variados 
interesses individuais na sociedade brasileira.
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3.8. TAC GOVERNANÇA

Assim, com a finalidade de aproveitar o TTAC e incorporar 
algumas cláusulas, MPF e o MP-MG realizaram um estudo técnico a fim 
de coletar dados para incorporação à minuta do referido acordo, que foi 
proposto e aceito pelos entes com a finalidade de alterar a estrutura de 
funcionamento da Fundação Renova.

O TAC Governança foi assinado em junho de 2018, pouco mais 
de dois anos após a constituição do primeiro acordo. Este foi assinado 
pelo MPF, MPMG, MPES, DPU, DPMG, DPES, União, IBAMA, ICM-
Bio, ANA, ANM, DPM, FUNAI, Estado de Minas Gerais, Institu-
to Estadual de Florestas - IEF, Instituto Mineiro de Gestão de Águas 
– IGAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, Estado do 
Espírito Santo, Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
– IEMA, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 
– IDAF, Agência Estadual de Recursos Hídricos – AGERH, Samarco 
Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil LTDA e Fundação Renova. 
Tendo em vista a grande quantidade de acordantes, percebe-se que o 
TAC Governança alterou substancialmente o TTAC original. No entanto, 
a alteração não se deu apenas pela grande quantidade de legitimados, 
mas também pelos relatórios que foram realizados ao longo do tempo, 
cujo foram importantes para análise da própria Fundação. Nesse ponto, 
cabe explicar um pouco sobre o Parecer nº 279/2018/SPPEA.10

Para esse parecer, a metodologia de pesquisa empregada foi 
etnográfica, com a finalidade de aproximar a realidade pesquisada a partir 
da visão dos próprios sujeitos (Ministério Público Federal; Ministério 
Público de Minas Gerais. Parecer 279/2018/SPPEA 2018, p. 9-10).

A pesquisa foi dividida em três áreas: Alto Rio Doce – que 
compreende as cidades de Mariana, Barra Longa e Santa Cruz do 
Escalvado; Médio Rio Doce, compreendendo as cidades de Naque, 
Governador Valadares e Resplendor; e a região do Baixo Rio Doce 
e Região Litorânea do Espírito Santo, que abrangeriam as cidades de 
Colatina, Aracruz, São Mateus, Baixo Gandu e Linhares. (Ministério 

10 Parecer solicitado pela Força Tarefa do Ministério Público Federal e o Ministério 
Público de Minas Gerais com referência nos autos nº 1.22.000.003765/2015-73. 
Também encontrado no sítio http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samar-
co/documentos/parecer-no-279-2018. Acesso em 25 de outubro de 2019.
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Público Federal; Ministério Público de Minas Gerais. Parecer 279/2018/
SPPEA 2018, p. 12-13).

No relatório é exposto que algumas regiões foram mais fáceis de 
conduzirem os debates sobre as possíveis cláusulas do TAC Governança, 
em razão da população ter se organizado e possuir uma assessoria técnica, 
enquanto em outros, havia conflito entre os interlocutores. Isso expõe 
claramente o conceito de conflituosidade complexa, apontado por 
Vitorelli (2017, p. 373):

Complexidade é a variável que indica as possibilidades de tutela 
adequada de um direito. Ela representa a percepção de que a 
solução dos litígios pode ser de fácil delimitação (por exemplo, 
a restituição do valor subtraído ao grupo), mas também pode 
ser altamente variável, em contexto de divergências científicas 
ou sociais justificáveis.
Conflituosidade é o indicador que dá conta do grau de dissenso 
existente entre os integrantes da sociedade titular do direito 
litigioso. Muitas vezes, supõe-se que todas as pessoas que 
integram a sociedade lesada pelo litígio desejam a mesma 
forma de tutela jurisdicional do direito. A realidade não se 
apresenta desse modo em todos os casos. Como não existe uma 
tutela abstratamente adequada para todos os direitos (em virtude 
da complexidade) é normal que as pessoas razoáveis discordem 
razoavelmente sobre qual caminho seguir, sobretudo quando o 
impacto do litígio coletivo os interesses dos indivíduos é signi-
ficativo. Assim, dentro de um grupo social titular do direito 
podem existir subgrupos que apresentem pretensões total ou 
parcialmente antagônicas para a tutela do mesmo direito 
violado. (Grifo nosso)

Na região do Alto do Rio Doce, durante as reuniões restou 
clara a insatisfação da população com a Fundação Renova, que pode ser 
observada pelas falas que foram transcritas e as inferências realizadas. 
Há relatos de falta de transparência e burocratização das comunicações 
com a Fundação. Além disso, chama bastante atenção o fato de os 
atingidos não estarem satisfeitos com a representação que lhes foi dada; 
este déficit representativo parece subsistir com a celebração do TAC 
Governança e a realização dos estudos ora apontados:
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Um ou dois atingidos é representação. Nós não representamos, 
né, queremos ser representados. Nós queremos participação! 
(Ministério Público Federal; Ministério Público de Minas Gerais. 
Parecer 279/2018/SPPEA, 2018, p. 25). O nosso questionamento 
em princípio era de que não tinha participação dos atingidos. 
Continuou sem a participação do atingidos a mesma coisa, uai. 
Pra mim não alterou nada aí não. O TTAC foi elaborado sem a 
participação dos atingidos. E o que a gente precisa é que qual-
quer coisa que venha ser elaborado tenha a participação do 
atingido. Aquele cronograma [organograma] que vocês fizeram 
ali, o centro dele tem que ser os atingidos […] todos os atingidos. 
E deles saírem as ideias, deles saírem as construções, e os par-
ceiros estão do lado, trabalhando junto com eles. Mas não pode 
ser os parceiros criando as coisas e os atingidos só observando 
ou dando opinião, só um ou dois atingidos. (Ministério Público 
Federal; Ministério Público de Minas Gerais. Parecer 279/2018/
SPPEA, 2018, p. 28) – grifo nosso.

Quanto à insatisfação sobre a legitimação, é adequado as palavras 
de André Roque, (2013, p. 562):

A experiência do direito norte-americano é muito importante 
neste aspecto, porque ela mostra que não basta uma representação 
formal. É necessário, por definição, que ela seja adequada. Um 
representante inadequado é um não representante, visto que 
não estará agindo de acordo com os interesses da coletividade, 
mas segundo a vontade de terceiros ou mesmo na proteção egoís-
tica de seus interesses individuais. Os integrantes do grupo não 
devem ser vinculados aos atos de um representante inadequado 
que não elegeram ou sequer aprovaram. A falta de adequação do 
representante acarreta a ausência de representação e, portanto, 
a inexistência de qualquer fundamento jurídico- constitucional 
capaz de justificar a vinculação do grupo a um processo coletivo, 
à luz do devido processo legal – grifo nosso.

Nesse sentido, em que pese esta consideração versar sobre a legi-
timidade para a propositura da demanda, forçoso é reconhecê-la também 
nos casos de acordos coletivos, posto que são espaços microssistemáticos 
com necessidade de representação.

Desse modo, percebe-se que os lesados não se sentem represen-
tados pelo Ministério Público ou outro órgão, como a Defensoria Pública. 
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Eles mesmos querem constituir seus próprios grupos de representação e 
comissões, e organizar suas estruturas de direção, para poderem discutir 
de forma igualitária com as empresas causadoras do dano e com a 
Fundação Renova.

Merece destaque o posicionamento dos atingidos de Mariana e 
Barra Longa, que afirmam que não querem a aplicação do TAC Gover-
nança a estas comunidades, vez que há uma Ação Civil Pública tramitando 
na Comarca de Mariana e que, por se restringir aos moradores locais, 
consegue ser mais eficaz que as propostas da Renova ou até mesmo do 
TAC Governança. Neste sentido (Ministério Público Federal; Ministério 
Público de Minas Gerais. Parecer, 279/2018/SPPEA, 2018, p. 23):

Na reunião de Mariana, especificamente, ficou muito claro que 
a promotoria de justiça local em sua atuação por meio da ação 
civil pública, que corre no fórum de tal município, tem muita 
credibilidade junto aos atingidos. Foi possível perceber que 
nesse local já havia uma forma específica de conduzir as ques-
tões relativas à reparação, que é diferente tanto da governança 
proposta no TTAC quanto daquela que consta da minuta de 
TAC-Governança; e que a forma como situação já vem sendo 
conduzida pelo Ministério Público em Mariana é considerada 
pelos atingidos melhor do que a proposta presente nos acordos. 
- Grifo nosso. (grifo nosso)

Nota-se que, apesar de a Fundação Renova ter sido criada para 
dirimir os litígios de alta complexidade, muitas vezes ela não atinge esse 
objetivo de forma plena, visto as vítimas de Mariana preferirem uma 
ação vinda da promotoria local do que da Fundação criada para esse 
fim. A dificuldade de comunicação com a Fundação pode ser o motivo 
para a preferência pelas providências advindas da Ação Civil Pública 
ajuizada em Mariana, vez que no local eles se sentem melhor ouvidos; 
outra possibilidade é a de que esta demanda possuir uma menor 
complexidade intrínseca à sua conflituosidade.

Noutro giro, os atingidos do Médio Rio Doce, ao serem inda-
gados sobre as questões de alteração da governança, apresentam como 
obstáculo a falta de assessoria técnica que não apresente vinculação com 
as mineradoras, visto que eles se sentem muito inferiores aos grandes 
empresários, e por consequência, aos seus assessores técnicos.
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3.9. A FALTA DE PUBLICIDADE

Conforme se depreende das falas dos atingidos no referido 
parecer, a população atingida relata não participar das tomadas de decisão 
pela Renova, desde sua constituição, persistindo o problema na vigência 
do TAC Governança; a falta de transparência na comunicação e as 
relações de pertencimento entre assessoria técnica e mineradoras 
impedem que eles visualizem a efetividade.

Relata-se que há diferenciação de tratamento entre os atingidos, 
que se faz notar em situações nas quais os grupos possuem assessoria 
técnica ou possuem grau de escolaridade maior:

Teve um atingido que foi chamado lá para a antecipação dos 20 
mil, quando eu fui ver era a indenização final. Ele estava sendo 
enganado – membros da comissão informaram, ainda, que se 
tratava de uma pessoa analfabeta. (Ministério Público Federal; 
Ministério Público de Minas Gerais. Parecer, 279/2018/SPPEA, 
2018, p. 19)
A forma deles tratarem uma pessoa não é igual à outra. Se 
eles pegam um grande fazendeiro, um cara formado, um cara 
que tem esclarecimento, eles tratam ele, eles arrumam o terreno 
dele, eles fazem tudo para o cara. Se eles pegam um cara incapaz, 
eles cometem abusos. (Ministério Público Federal; Ministério 
Público de Minas Gerais. Parecer, 279/2018/SPPEA, 2018, p. 
19) (grifo nosso).

Também foi constatado que há poucos atos que contam com a 
participação direta das vítimas, como audiências públicas. Nesse 
sentido, “no âmbito da publicidade- participação, por um lado, é possível 
compreender que as ações coletivas servem de canal de participação do 
cidadão na vida social” (MARINONI, 2006. p. 84). Assim, o parecer 
técnico emitido pelos antropólogos (Ministério Público Federal; Ministé-
rio Público de Minas Gerais. Parecer 279/2018/SPPEA 2018, p. 74) indica 
que a Fundação Renova se limita à realização de questionários com as 
vítimas, de forma que os atingidos se expressam restritamente às opções. 
Além disso, há alta rotatividade de funcionários (Idem, p. 72-74) o que, 
segundo as vítimas, dificulta a resolução do problema, tendo em vista que 
os próximos funcionários não conhecem as informações anteriores.
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Para Marcela Pereira Ferraro (2017, p. 558-559), aumenta-se a 
publicidade ao passo que há maior participação, sendo relacionada 
diretamente com a oralidade; que deve ser adaptada para a tutela coletiva, 
sendo concretizada por meio de audiências públicas. A autora explicita 
que, nestes casos, a oralidade assume papel importante, uma vez que 
auxilia na economia processual, dada a dinâmica de comunicação escrita 
se alongar no tempo para a tutela coletiva, em razão da complexidade 
do objeto dos litígios coletivos e grande número de pessoas envolvidas, 
que pode acabar por inviabilizar a concretização do princípio da duração 
razoável do processo.

Outra forma de contato recorrente que aparece nas falas e ob-
servação dos antropólogos é através de um comitê criado pela Renova 
em que há pequena participação dos atingidos; a previsão do TTAC, em 
sua cláusula 219, de criação de um Conselho Consultivo, aponta compo-
sição de dezessete membros, dos quais cinco são indicados pelo Comitê 
da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – CBH-DOCE, dois pela Comissão 
Interministerial para Recursos do Mar – CIRM; cinco representantes de 
Ensino e Pesquisa ou especialistas com notório conhecimento e cinco 
representantes das comunidades impactadas, sendo três de Minas Gerais 
e dois do Espírito Santo, a serem indicados pelo Comitê Interfederativo.

O Conselho Consultivo é um órgão de assessoramento da Funda-
ção com o poder opinativo sobre planos, programas e projetos, podendo 
indicar propostas e soluções para os problemas apresentados. Além disso, 
este poderá ouvir associações legitimadas para a defesa dos interesses das 
vítimas, bem como estabelecer canais de participação da sociedade civil, 
com poder de convocar reuniões específicas e ouvir organizações interes-
sadas em matéria a ser debatida pelo Conselho, conforme a cláusula 217 
do TTAC. Ocorre que, como já demonstrado acima, os atingidos não se 
sentiram representados no referido Conselho em razão de representarem 
menos de 30% (trinta) por cento de sua composição – ou seja, as chances 
de voto vencedor são mínimas.

Outro ponto que merece ser exposto é o fato de a Fundação 
Renova não aproveitar os saberes das comunidades e nem suas técnicas 
– assim, o conhecimento tradicional é ignorado, como expõe uma das 
vítimas (Ministério Público Federal; Ministério Público de Minas 
Gerais. Parecer 279/2018/SPPEA 2018, p. 83):
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[...] Muitos acidentes com animais peçonhentos vai acontecer, 
acontecer muito, porque o gambá, ele controlava as cobras, as 
jararacas que têm aqui na nossa região. Só na minha propriedade 
58 gambás morreram lá na minha porta. [...]. Então esses problemas 
vão acontecer muito. Nós agricultores estamos muito com medo, 
porque desequilibrou a fauna e a flora da nossa região. [...] A 
questão da câmara técnica, que foi muito bem falado doutor, eu 
acho que deve ser aberta, em número maior do que a Renova, 
porque eles estão lá cheio de doutores, nós somos doutores 
também, porque nós conhecemos nossa terra, nós conhecemos 
nosso mar, nós conhecemos nossos peixes. Nós somos o maior 
doutor que já existiu na paróquia, somos nós. Então nós somos 
sabidos, nós sabemos como o peixe sai, nós sabemos como a 
planta sai, na fase da lua, e tudo isso. Então nós queremos que a 
câmara técnica tenha mais pessoas, em número maior do que a 
Renova, em número maior do que a Samarco […] (Grifo nosso)

Nesse sentido, concluem os antropólogos (Ministério Público 
Federal; Ministério Público de Minas Gerais. Parecer 279/2018/SPPEA 
2018, p. 84) pela necessidade de uma aproximação com os atingidos no 
sentido de convergir os saberes técnicos- científicos com os saberes locais.

Por fim, cabe explicitar que o Parecer 279/2018, analisado neste 
trabalho, fundamentou a confecção do TAC Governança, que alterou 
algumas cláusulas do antigo TTAC. Dentre as mudanças mais relevantes, 
frisa-se que o Conselho Consultivo passou a contar com a participação de 
sete vítimas, indicadas pela comunidade de atingidos, dois represen-
tantes de organizações não governamentais, três de instituição acadêmica 
e dois de entidades atuantes na área de Direitos Humanos.

Participaram também da assinatura do acordo a DPU, do 
Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, os Ministérios Públicos 
(Federal, de Minas Gerais e do Espírito Santo) além da AGU, do Estado 
de Minas Gerais e do Estado do Espírito Santo, bem como a Procuradoria-
-Geral do Estado do Espírito Santo.

Visualizado de um panorama geral, a principal mudança se 
concentra no fato da centralidade da governança da Fundação Renova, 
que cede espaço a uma comunicação mais intensa com os grupos 
atingidos. Além disso, também consta como mudança, ou talvez, apenas 
efetivação do que já constava na cláusula 221 do TTAC, a transparência 
nas ações e acesso amplo e adequado às informações.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve a finalidade de analisar alguns aspectos 
da Fundação Renova, como sua constituição e forma de gerir os litígios. 
O estudo de caso, realizado em perspectiva descritiva, buscou mostrar a 
criação desta Entidade de Infraestrutura Específica. Ficou evidenciado 
que, apesar de a Fundação Renova não ser a primeira entidade deste 
tipo criada no Brasil, possui uma complexidade maior que os demais 
exemplos brasileiros, em razão do porte e da grande conflituosidade de 
seu objeto.

Como se vê, a EIE buscou sua fonte nas Claims Resolutions 
Facilites americanas, que foram elaboradas como uma forma alternativa 
ao modelo clássico de solução de litigância, com fulcro na eficiência 
processual, com potencial de agilidade superior ao do Poder Judiciário.

Desse modo, demonstrou que a Fundação Renova, apesar de ter 
sido criada como uma proposta abrangente, tem alguns problemas de 
publicização de dados e comunicação com os atingidos, o que contraria 
as previsões de publicidade que orientam sua criação. Paralelamente, 
há problemas de consideração das opiniões e conhecimentos locais dos 
atingidos para o enfrentamento das questões, o que torna sua finalidade, 
aparentemente, limitada ao mero cumprimento de um calendário de 
obrigações.





683

5. REFERÊNCIAS

BAUERMANN, Desirê. Structural Injunctions no Direito Norte-americano. 
In. Processos Estruturais, CRUZ ARENHART, Sérgio (Org.); FÉLIX JOBIM, 
Marcos (Org.). Salvador: Juspodivm. 2017, 279-302.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível 
em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.
htm. Acesso por último em 28 de outubro de 2019.

BRASIL. Lei 13.105/2015. Disponível em http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2015- 2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso por último em 10 de 
setembro de 2019.

BRASIL. Lei 7.347/85. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/L7347orig.htm. Acesso por último em 28 de outubro de 2019.

Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954). Record Group 21, Records of 
the U.S. District Court of Kansas, National Archives – Central Plains Region, 
Kansas City, MO.

COMITIVA DE ATINGIDOS DA BACIA DO RIO DOCE. Dossiê: O desastre 
da reparação: O caso do rio doce (Minas Gerais e Espírito Santo, Brasil). Revista 
Científica Foz, v. 1, n. 2, p. 07-27, dez 2018.

CORREA, Alessandra. Meio Ambiente: O que aconteceu com os responsáveis 
por um dos maiores desastres dos EUA. Disponível em https://www.bbc.com/
portuguese/internacional- 47121631 acesso em 02 de novembro de 2019.

DIDIER JR. Fredie. ZANETI JR. Hermes. ALEXANDRIA DE OLIVEIRA. 
Rafael. Notas sobre Decisões Estruturantes. In. Processos Estruturais, CRUZ 



684

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

ARENHART, Sérgio (Org.); FÉLIX JOBIM, Marcos (Org.). Salvador: Juspodivm. 
2017, p. 353-368.

DIDIER JR., Fredie. ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: 
Processo Coletivo. 12ª edição, Volume 4. Salvador: Juspodivm. 2018.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Federal Rules of Civil Procedure – 23 (a). 
Disponível em: https://www.federalrulesofcivilprocedure.org/frcp/title-iv-par-
ties/rule-23-class-actions/ Acesso por último em 01 de novembro de 2019.

FUNDAÇÃO RENOVA, Disponível em: https://www.fundacaorenova.org/, 
acesso por último em 06 de novembro de 2019.

JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Termo de Ajusta-
mento de Conduta realizado nas Ações Civis Públicas 69758-61.2015.4.01.3400 
e 0023863-07.2016.4.01.3800 que tramita perante a 12ª Vara Federal Cível de 
Minas Gerais. Termo de Transação e Ajustamento de Conduta, assinado no 
do processo nº O69758- 61.2015.4.01.3400, em trâmite na 12ª Vara Federal da 
Seção Judiciária de Minas Gerais.

LIMA, Edilson Vitorelli Diniz. “Tipologia dos litígios transindividuais: um novo 
ponto de partida para a tutela coletiva”. Repercussões do Novo CPC – processo 
coletivo. Hermes Zaneti Jr. (coord.). Salvador: Editora Juspodivm, 2015, p. 97-98.

LOSEKANN, Cristina; MILANEZ, Bruno (org.) Desastre no Vale do Rio Doce: 
antecedentes, impactos e ações sobre a destruição. Rio de Janeiro: Folio. Digital: 
Letra e Imagem, 2016.

MARINONI. Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. Revista 
Páginas de Direito. Porte Alegre, 2006.

Ministério Público Federal; Ministério Público de Minas Gerais. Parecer nº 
279/2018/SPPEA. Disponível em:: http://www.mpf.mp.br/grandes-casos/ca-
so-samarco/documentos/parecer-no- 279-2018 (Acesso por último em 25 de 
outubro de 2019).

PEREIRA FERRARO, Marcella. Litígios Estruturais: Algumas Implicações da 
Publicidade do Processo. In. Processos Estruturais, CRUZ ARENHART, Sérgio 
(Org.); FÉLIX JOBIM, Marcos (Org.). Salvador: Juspodivm. 2017, pp. 541-562.



685

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

PINHO, Humberto Dalla Bernadina de. CÔRTES, Victor Hugo Passos Villani. 
As medidas estruturantes e a efetividade das decisões judiciais no ordenamento 
jurídico brasileiro. Rio de Janeiro: Revista Eletrônica de Direito Processual – 
REDP, vol. XIII, 2014, pp 229-258.

PoEMAS. Antes fosse mais leve a carga: avaliação dos aspectos econômicos, polí-
ticos e sociais do desastre da Samarco/Vale/BHP em Mariana (MG). Mimeo. 2015.

ROQUE, André Vasconcelos. Class Actions. Ações Coletivas nos Estados Unidos: 
O que podemos aprender com eles? Salvador: Juspodvim, 2013.

SERRA, Cristina. Tragédia em Mariana: a história do maior desastre ambiental 
do Brasil. 1ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2018.

VITORELLI, Edilson. Litígios Estruturais: Decisão e Implementação de 
Mudanças Socialmente Relevantes Pela Via Processual. In. Processos Estrutu-
rais, CRUZ ARENHART, Sérgio (Org.); FÉLIX JOBIM, Marcos (Org.). Salvador: 
Juspodivm. 2017, 369-422.

ZANETI JR., Hermes. CABRAL, Antônio do Passo. “Entidades de Infraestrutura 
Específica para a Resolução de Conflitos Coletivos: as Claims Resolution Facilities 
e sua Aplicabilidade no Brasil”. Revista de Processo Online, vol. 287/2019, p. 
445 – 483, Jan / 2019.

ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela 
coletiva de direitos. 7. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2017.





OS DESAFIOS E LIMITES DA 
SATISFAÇÃO DO DIREITO

CAMPOS, Laryane Vicente de 
Graduanda em Direito pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF). Membro da LADI/UFF-VR.
E-mail: laryanecampos@id.uff.br

BARROS, Felipe Pires Lopes de 
Especialista em Direito (EMERJ). Advogado. 
Professor substituto da UFF-VR e advogado.
E-mail: fplbarros@id.uff.br

IACOMINI, Vanessa 
Mestre em Direito (PUC-PR). Professora da Uni-
versidade Federal Fluminense (UFF-ICHS-VDI). 
E-mail: vane_iacomini@hotmail.com





689

 RESUMO

A partir de dados constantes do relatório anual do Conselho Nacional 
de Justiça, constatam-se altos índices de obstrução nos processos em 
fase de execução. Diante dessa problemática, o presente trabalho se 
propõe analisar a atividade satisfativa e a atipicidade dos meios execu-
tivos. Ao se analisar a jurisprudência dos últimos anos, constata-se a 
existência de decisões discricionárias. Com isso, surge a necessidade de 
uma reflexão crítica do tema à luz da dogmática e da hermenêutica jurí-
dica frente à aplicação desmedida dos meios executivos atípicos devido 
à ausência de limites para o exercício atípico da atividade satisfativa do 
direito, o que coloca em risco o direito fundamental ao processo justo 
e aos fundamentos constitucionais de um Estado Democrático de Di-
reito assegurados pela Constituição da República Brasileira. A fim de 
enriquecer a discussão, provocações sociológicas são fomentadas para 
ampliar a visão do tema e compreender seus impactos na esfera fática 
dos indivíduos.

Palavras-chave: Meios executivos atípicos; discricionariedade; limites 
da tutela satisfativa.
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1. INTRODUÇÃO

O Código de Processo Civil de 2015 apresentou muitas alte-
rações 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 Justiça 
de 2014, que teve como ano base 2013, os altos índices de obstrução pro-
cessual 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 conhecimento reduzia para 60%.

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

Vale mencionar que as taxas de congestionamento servem 
para indicar a efetividade do tribunal em um determinado período, 
o CNJ faz o levantamento anualmente. A análise considera o total de 
casos novos que ingressaram e os casos que foram baixados, ou seja, 
resolvidos, por fim é averiguado o quantitativo que fica pendente ao 
final do período anterior ao ano base.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil instituiu a atipicidade 
dos meios executivos, expressa pelos seguintes enunciados normativos: 
art. 139, IV; art. 297; e art. 536. Essa alteração será o objeto de estudo 
deste trabalho, tendo em vista a divergência em relação à sua adoção. 
Alguns defendem que a mudança possibilita maior celeridade processual 
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devido à liberdade atribuída ao magistrado para escolher o meio executivo 
mais adequado ao caso concreto (D’ARCE, 2017).

Outros apresentam críticas aos enunciados normativos por serem 
um conceito jurídico indeterminado, constituindo uma cláusula aberta, o 
que vem abrindo margem para decisões discricionárias, em decorrência 
de uma interpretação pura do dispositivo, deixando de lado os limites 
constitucionais (DIDIER JR., CUNHA, BRAGA e OLIVEIRA, 2017).

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

Isso pode ser exemplificado pela 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 desocu-
pação de uma escola, na qual manifestantes 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 se tratar 
de um processo sigiloso. Foi ordenado 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 (ROVER, 2016).

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.

Evidencia-se, então, que a importância do tema se dá em 
decorrência dos reflexos da execução na vida do executado – e, quiçá, 
de terceiros, incluindo toda a sociedade –, e dos altos índices de conges-
tionamento dos processos de execução, que instaura uma problemática 
no âmbito jurídico.
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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, dando enfoque 
para as possibilidades de determinações discricionárias por parte dos 
magistrados. Visto isso, busca-se fomentar um debate, a partir de um 
viés hermenêutico e sociológico a respeito do estabelecimento do 
instituto no Código de Processo Civil de 2015 e seus desdobramentos 
nos tribunais.
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2. METODOLOGIA

A realização da pesquisa baseou primordialmente no método 
de pesquisa bibliográfica, tendo como cerne a legislação constitucio-
nal e infraconstitucional brasileira que abordam de alguma maneira a 
atipicidade dos meios executivos.

Para o aprofundamento do tema, efetuou-se um estudo da 
dogmática jurídica pertinente e se realizou uma análise jurisprudencial. 
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.

A expansão da discussão se deu pelos apontamentos hermenêu-
ticos e sociológicos que foram estudados posteriormente. Por questões de 
delimitação deste trabalho, foram escolhidos determinados autores em 
cada área. No âmbito hermenêutico a obra selecionada foi “Hermenêutica 
Jurídica e(m) crise” de Lenio Luiz Streck; para a análise sociológica, o 
livro “Economia e Sociedade” do sociólogo alemão Max Weber.

Dito isso, observa-se que a metodologia adotada para a realização 
do estudo também foi a qualitativa.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. PANORAMA GERAL DA ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS

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, devido à busca de maior 
efetividade nas demandas executivas.

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”.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste 
Código, incumbindo-lhe:
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, man-
damentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cum-
primento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por 
objeto prestação pecuniária;

A consagração do instituto foi amplamente discutida no âmbito 
jurídico, uma vez que está ligada com um grande desafio do processo de 
execução, que é a satisfação do direito. Os dados do Conselho Nacional 
de Justiça, em 2014, indicavam que as maiores taxas de congestionamento 
se davam em decorrência dos processos pendentes na fase de execução 
(CNJ, 2013).
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Isso significa que indivíduo tem o direito reconhecido na senten-
ça, ou a partir do título extrajudicial, mas nem sempre é concretizado. Em 
outros termos, a pessoa “ganha, mas dificilmente leva”, o que representa 
um descompasso em relação ao princípio da efetividade, disposto no 
art. 8, CPC.

Por mais que o código traga a previsão da aplicação das medidas 
atípicas nas obrigações que “tenham por objeto prestação pecuniária”, a 
doutrina entende que a aplicação do princípio da atipicidade deve ser 
subsidiária na execução por quantia1, por conta da restrição no art. 536, 
§1º, combinada com a aplicação do art. 926 do Código de Processo Civil 
(DIDIER JR., CUNHA, BRAGA e OLIVEIRA, 2017, p. 107). Inclusive, 
esse entendimento doutrinário foi consignado no Enunciado nº 12 do 
Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), observe:

En. 12 do FPPC. (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das 
medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qual-
quer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de 
título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão 
aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com 
observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de 
decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II. (Grupo: Execução)

Nesse contexto, Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, 
Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira (2017, p. 109) defendem 
que foi estipulado um “poder geral de efetivação”, resultante da tendência 
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.

1 Por delimitação deste trabalho, para maiores considerações, na obra “Curso de 
Direito Processual Civil – Execução” elucidam que: Claramente, o art. 139, IV, é 
mais amplo do q e o § 1 º do art. 536: estende- se, por disposição expressa, à execu-
ção de pagar quantia. É preciso, então, interpretar esses enunciados normativos em 
conformidade com o postulado da integridade (art. 926, CPC). Do concerto entre 
os comandos normativos extrai-se que a execução para efetivação das prestações de 
fazer, não fazer e dar coisa distinta de dinheiro é, como regra, atípica; a atipicidade 
na execução por quantia é, no entanto, subsidiária. É nesse sentido que, segundo 
entendemos, deve ser interpretado o enunciado n. 12 do Fórum Permanente de 
Processualistas Civis. Isso se revela com alguma clareza quando se constata que o 
CPC cuidou de, em mais de cem artigos, pormenorizar o procedimento da execução 
por quantia certa, numa clara opção pela tipicidade prima facie”.
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A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados (ENFAM) adota posicionamento semelhante aos dos autores 
supracitados, conforme pode ser observado pelo enunciado 48 aprovado 
após discussões realizadas no seminário “O poder judiciário e o novo 
Código de Processo Civil”, realizado logo depois da edição do Código de 
Processo Civil, em 2015:

En. 48 da ENFAM. O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder 
geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para 
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no 
âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução 
baseado em títulos extrajudiciais.

Apesar da previsão legal da atipicidade dos meios executivos, 
há autores que concebem a inconstitucionalidade do instituto. Araken 
de Assis (2016) compreende que o art. 536, §1º, do CPC, responsável 
por estabelecer que o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, pode 
determinar as medidas necessárias para a satisfação do exequente, no 
cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação 
de fazer ou de não fazer, incluindo: “a imposição de multa, a busca e 
apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o 
impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar 
o auxílio de força policial”, viola o mandamento constitucional previsto 
no art. 5º, LIV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

O dispositivo assegura 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, ou seja, 
a legislação processual cível deve trazer expressamente as possibilidades 
coercitivas, indutivas, mandamentais e sub-rogatórias à disposição das 
partes e do juiz para o cumprimento de uma obrigação. Assis sustenta 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).

Como nenhum direito fundamental é absoluto, diante desse 
quadro, é possível que os direitos fundamentais sejam relativizados. 
Ao se identificar uma relação conflituosa entre eles, um não pode ser 
simplesmente se sobrepor sobre o outro.
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Considerando isso, a depender do caso concreto, pode haver a 
relativização dos direitos fundamentais, desde que a posição adotada 
esteja de acordo com os ditames constitucionais e os princípios gerais 
do direito, como a razoabilidade e proporcionalidade. Sobre isso, men-
ciona-se os ensinamentos de Konrad Hesse:

A limitação de direitos fundamentais deve, por conseguinte, 
ser adequada para produzir a proteção do bem jurídico, por 
cujo motivo ela é efetuada. Ela deve ser necessária para isso, o 
que não é o caso, quando um meio mais ameno bastaria. Ela 
deve, finalmente, ser proporcional em sentido restrito, isto é, 
guardar relação adequada com o peso e o significado do direito 
fundamental. (HESSE, 1998)

Ressalta-se 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 ativo na resolução dos casos 
que lhe são submetidos concretamente, o que pode proporcionar discri-
cionariedades.

Sendo assim, coube à doutrina analisar, refletir e problematizar 
a questão a fim de estabelecer parâmetros a serem observados para 
aplicação das medidas executivas atípicas com objetivo de minimizar 
abusos tanto por parte do exequente quanto por parte do órgão julgador.

3.2. LEITURA DOGMÁTICA DA ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS

A dogmática se incumbiu de instituir parâmetros de acordo com 
os ditames que a própria Constituição da República estabelece, como o 
princípio do devido processo legal, razoabilidade e proporcionalidade. 
Na efetivação da tutela satisfativa isso representa segurança para as partes 
envolvidas na demanda executiva. Tudo porque a atipicidade dos meios 
executivos está diretamente ligada com impactos na realidade fática dos 
partícipes do processo.

Segundo Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula 
Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira (2017, p. 113-115) as me-
didas devem ser adequadas, ou seja, aptas a gerar um resultado mais 
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efetivo; concomitantemente precisam ser necessárias, gerando a menor 
onerosidade ao executado. Devem observar a proporcionalidade, a 
partir da conciliação dos interesses contraposto. Por fim, a escolha do 
juiz deve ser fundamentada. Dessa forma, é possível controlar e limitar 
a atividade dos magistrados.

Por outra perspectiva, não há como afastar as previsões cons-
titucionais 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’”.

Pelo exposto, portanto, observa-se que o instituto da atipicidade 
dos meios executivos constitui em um poder geral de efetivação, conforme 
disposto no art. 139, IV, CPC. Todavia, a sua utilização sem parâmetros, 
por conta de uma possível extrema discricionariedade, pode gerar 
graves distorções com fortes impactos na esfera prática do executado. A 
norma, então, deve ser interpretada e aplicada a partir da Constituição 
para que os princípios do devido processo legal, razoabilidade e propor-
cionalidade balizem a sua aplicação, principalmente quando envolver o 
conflito de garantias fundamentais.

Ora, não há razoabilidade, por exemplo, em uma decisão que 
impõe o bloqueio do aplicativo de troca de mensagens WhatsApp em 
todo Brasil por 72 horas, que conta com 120 milhões de usuários apenas 
brasileiros. Nesse caso, identifica-se que a garantia de liberdade de toda 
a sociedade brasileira foi aniquilada, enquanto o que se almejava era 
restringir de apenas um usuário. A determinação é flagrantemente con-
trária aos preceitos constitucionais, na medida em que não observa o rol 
de direitos a garantias fundamentais assegurados constitucionalmente.

3.3. BREVE ANÁLISE DE DECISÕES QUE ENVOLVEM OS MEIOS EXECUTIVOS 
ATÍPICOS

Ao analisar algumas decisões, que envolvem a aplicação de 
medidas executivas atípicas, é possível se deparar tanto com posicionamen-
tos discricionários como determinações que levam em conta os ditames 



702

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

constitucionais e se baseiam nos critérios adotados pela doutrina para a 
aplicação do instituto.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, tem entendi-
mento oscilante sobre a questão da suspensão da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), o tema varia de acordo com cada caso concreto. A 
respeito da aplicação de medidas executivas que optem pela retenção da 
CNH, a 6ª Câmara de Direito Público, já entendeu ser oportuno a suspen-
ção desse documento, em prol da efetividade do processo, observe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação Civil Pública por im-
probidade administrativa. Sentença condenatória em fase de 
execução. Frustração no cumprimento da obrigação pecuniária. 
Determinada a suspensão da CNH do executado até o pagamento 
da dívida, com base na regra trazida pelo art. 139, IV, do CPC. 
Cabimento da medida. Utilizados os meios típicos de execução, 
como penhora on line, pesquisas junto à REDE INFORSEG e 
CIRETRAN, tendo sido os resultados absolutamente infrutí-
feros. Ademais, respeitados os princípios norteadores do direito 
processual, como a razoabilidade, proporcionalidade e menor 
onerosidade da execução. Necessário observar o princípio da 
efetividade do processo. Não demonstrada irregularidade ou 
arbitrariedade na providência determinada pelo D. Juízo de 
primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJ-SP 20646875920178260000 SP 2064687-59.2017.8.26.0000, 
Relator: Evaristo dos Santos, DJ 21/08/2017, 6ª Câmara de Direito 
Público, DP 23/08/2017)

Ao passo que, a 21ª Câmara de Direito Privado, em sede do 
processo nº 2143418- 69.2017.8.26.0000, entendeu que a retenção da 
CNH não está de acordo com os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, já que afeta diretamente o direito de locomoção, que é 
uma garantia constitucional.

Execução de título executivo extrajudicial. Ausência de bens pe-
nhoráveis. Bloqueio da CNH – Carteira Nacional de Habilitação. 
Deferimento. Agravo de instrumento. Art. 139, IV, CPC/2015. 
Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que se 
sobrepõem, no caso, ao princípio da efetividade da execução. 
Inviabilidade de se impor restrição ao direito individual, direito 
de locomoção, ainda que de forma reflexa – bloqueio da CNH. 
Jurisprudência do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.
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(TJ-SP 21434186920178260000 SP 2143418-69.2017.8.26.0000, 
Relator: Virgilio de Oliveira Junior, DJ 05/09/2017, 21ª Câmara 
de Direito Privado, DP 05/09/2017)

No cerne dessa discussão, é importante destacar que a fase de 
execução do processo não é a oportunidade de punir o devedor, e sim 
buscar a satisfação da prestação devida. Por conta disso, entende-se que, 
em princípio, não é possível encontrar um liame lógico entre a suspensão 
da CNH e o cumprimento da obrigação devida. Nesse sentido, Fredie 
Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael 
Alexandria de Oliveira (2017, p. 115) ressaltam que:

[...] entendemos que não são possíveis, em princípio, medidas 
executivas consistentes na retenção de Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) ou de passaporte, ou ainda o cancelamento 
dos cartões de crédito do executado, como forma de pressioná-lo 
ao pagamento integral de dívida pecuniária. Essas não são me-
didas adequadas ao atingimento do fim almejado (o pagamento 
de quantia) não há, propriamente, uma relação meio/fim entre 
tais medidas e o objetivo buscado, uma vez que a retenção de 
documentos pessoais ou a restrição de crédito do executado não 
geram, por consequência direta, o pagamento da quantia devida 
ao exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição 
do devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da 
ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a 
utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas apenas 
de meios de coerção indireta e sub-rogatórios.

Ilustrada a problemática com divergências jurisprudenciais, é 
possível encontrar julgados que realizam uma abordagem mais analítica 
da questão no caso concreto. Diante da relevância do tema, na situação 
em exame combina-se a aplicação da legislação pátria com os entendi-
mentos doutrinário a seu respeito. Ilustra-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA - SUSPENSÃO DA CNH - ART. 139, IV, CPC - 
MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA - INADEQUAÇÃO COM A 
FINALIDADE PRETENDIDA - A regra de atipicidade enunciada 
pelo artigo 139, IV, CPC não se aplica às medidas sancionatórias, 
que não prescindem de previsão legal específica - A suspensão da 
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CNH não cumpre a finalidade de induzir o devedor a realizar 
a prestação devida, prestando-se apenas a sancioná-lo - Não 
havendo coerência entre a restrição do direito e a finalidade 
buscada, não deve ser aplicada a medida executiva atípica.
(TJ-MG - AI: 10521010151533001 MG, Relator: Vasconcelos Lins, 
Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 14/08/2019)

Recentemente, a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça, 
em sede do julgamento do Habeas Corpus 453.870-PR, ao analisar a 
aplicação das medidas atípicas no âmbito da execução fiscal, defendeu 
que: “Em execução fiscal não cabem medidas atípicas aflitivas pessoais, 
tais como a suspensão de passaporte e da licença para dirigir”, originando 
o informativo nº 654, STJ.

Isso porque, a maioria dos ministros entendem que o poder 
público já dispõe de privilégios processuais, assim a aplicação das medidas 
executivas atípicas na execução fiscal resultaria em excessos.

[...] o Poder Público se reveste da execução fiscal, de modo que já 
se tornou lugar comum afirmar que o Estado é superprivilegiado 
em sua condição de credor. Dispõe de varas comumente especia-
lizadas para condução de seus feitos, um corpo de procuradores 
altamente devotado a essas causas, e possui lei própria regedora 
do procedimento (Lei n. 6.830/1980), com privilégios processu-
ais irredarguíveis. Para se ter uma ideia do que o Poder Público já 
possui privilégios ex ante, a execução só é embargável mediante a 
plena garantia do juízo (art. 16, § 1º, da LEF), o que não encontra 
correspondente na execução que se pode dizer comum. Como se 
percebe, o crédito fiscal é altamente blindado dos riscos de ina-
dimplemento, por sua própria conformação jusprocedimental. 
Nesse raciocínio, é de imediata conclusão que medidas atípicas 
aflitivas pessoais, tais como a suspensão de passaporte e da licen-
ça para dirigir, não se firmam no executivo fiscal. A aplicação 
delas, nesse contexto, resulta em excessos. (Informativo n. 654.) 
(HC 453.870-PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 
Turma, por maioria, julgado em 25/06/2019, DJe 15/08/2019)

Com isso, observa-se que a abertura trazida pelo art. 139, IV, 
CPC abre margens para diferentes interpretações. Daí porque a ausência 
de parâmetros pode viabilizar a prolação de decisões arbitrárias decor-
rentes da discricionariedade do juízo que aplicar a “melhor” medida no 
caso concreto.
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3.4. HERMENÊUTICA JURÍDICA E A ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS

Para o desenvolvimento do objetivo proposto neste estudo, 
uma análise para além da legalidade e da jurisprudência a respeito da 
atipicidade dos meios executivos, é imprescindível acrescentar algumas 
considerações hermenêuticas.

A partir de uma compreensão da atipicidade à luz da Teoria do 
Direito, permeada pela hermenêutica jurídica, a aplicação das medidas 
executivas atípicas estaria limitada não só pelos critérios estabelecidos 
pela doutrina. Impõe-se observar também a sua aplicação a partir das 
balizas da proporcionalidade e demais princípios constitucionais e 
infraconstitucionais numa decisão devidamente fundamentada. Sobre 
essa abordagem, é essencial rememorar os ensinamentos de Lenio Streck 
e Dierle Nunes:

A cláusula geral executiva precisará se limitar às possibilidades 
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 interpre-
tativos que podem conduzir a uma análise superficial e utilita-
rista de busca de resultados que desprezem a necessária leitura 
constitucional. (STRECK; NUNES, 2016)

Diante do exposto, é perceptível que a atipicidade dos meios 
executivos é uma cláusula aberta, indeterminada, objeto de discussões 
que tomam rumos distintos. A doutrina, a exemplo de Didier, criou 
limites para a sua aplicação que abrangem o texto constitucional 
(DIDIER JR., CUNHA, BRAGA e OLIVEIRA, 2017). Considerando 
isso, ressalta-se que a dogmática jurídica exerce um importante papel 
na aplicação do instituto objeto de estudo desse trabalho.

A dogmática pode também funcionar como uma forma de 
censura ao direito. De acordo com os ensinamentos de Lenio Streck, 
em sua obra “Hermenêutica em Crise”, quando surgem divergências 
macrossociais, transindividuais ao aplicar algum dispositivo legal, o 



706

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

judiciário recorre às interpretações dogmáticas que podem deixar de 
lado a análise da questão com base no texto constitucional (STRECK, 
1999, p. 71).

Isso pode ser observado pela decisão de um juiz, em sede do 
processo de número 0011279-16.2016.8.07.0013, no qual autorizou o 
corte de água, luz, gás, alimentos para forçar a desocupação de uma 
escola no Distrito Federal em que os manifestantes protestavam contra 
o Projeto de Emenda Constitucional da época nº 241. Como se não 
bastasse, o magistrado determinou a restrição ao acesso de terceiros à 
escola, inclusive, parentes dos estudantes, e permitiu ainda “o uso de 
instrumentos sonoros contínuos, direcionados ao local da ocupação, 
para impedir o período do sono”.

Claramente as medidas adotadas vão contra os mandamentos 
constitucionais, uma vez que a restrição de alimentos, água, luz viola a 
dignidade da pessoa humana. Além disso, a autorização para utilizar do 
barulho para privar o sono beira a implementação de técnicas coercitivas 
semelhantes a tortura empregadas em tempos de autoritarismo de um 
Estado absoluto, e não Democrático de Direito.

Streck (1999, p. 72) defende a importância de legislar levando 
em consideração a concepção de estado dominante no contexto em que 
se estabelece as normas para que o direito possa ter maior efetividade. 
Isso porque a ineficácia muitas vezes ocorre em decorrência da separação 
dos problemas sociais do conteúdo dos textos jurídicos, que têm o 
objetivo de assegurar direitos individuais e sociais.

Esse panorama possui relevância para a reflexão que se busca 
com esse trabalho, pois é possível perceber que o instituto da atipicidade 
dos meios executivos fora instituído sem levar em consideração o contexto 
social brasileiro.

Tem-se que o intuito dos legisladores era buscar maior efetivi-
dade para a satisfação do direito. A opção político-normativa adotada 
foi a extensão do rol de possibilidades de aplicação de medidas coerci-
tivas que podem alcançar além da esfera patrimonial. Todavia, surge o 
questionamento: no código anterior, a falta de efetividade na satisfação 
do direito estava ligada com a limitação das medidas executivas a esfera 
patrimonial do devedor?

Não podemos considerar apenas uma perspectiva para res-
ponder a indagação. Daí porque a discussão sobre a efetivação da tutela 
satisfativa representa um grande desafio, e o que se busca aqui é apresentar 
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diversas provocações que possam gerar o seu aprofundamento com o 
compartilhamento de reflexões críticas.

O caso do Distrito Federal trazido como exemplo representa 
o extremo de arbitrariedade que a previsão da atipicidade dos meios 
executivos pode legitimar. Tratava-se da busca da concretização de uma 
obrigação de fazer, que era a desocupação da escola.

Diante disso, é preciso enfatizar que o Código de Processo Civil 
autorizou os juízos a determinar todas as medidas que acharem necessá-
rias para assegurarem o cumprimento das obrigações, “inclusive nas ações 
que tenham por objeto prestação pecuniária”. Por conseguinte, quando se 
trata da atipicidade dos meios executivos, não há como desenvolver um 
debate puramente econômico.

É sabido que o Brasil está entre os dez países mais desiguais 
do mundo, 10% da população brasileira com os maiores rendimentos 
ganham, em média, 13 vezes mais do que os 40% da população com os 
menores rendimentos, de acordo com a pesquisa Síntese de Indicadores 
Sociais (SIS), realizada em 2019, divulgada pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) (NITAHARA, 2019).

Nesse mesmo ano, o número de inadimplentes alcançava recordes. 
Cerca de 63 milhões de brasileiros tinham dívidas atrasadas, o que equivale 
a mais de 40% da população adulta do país, segundo levantamento da 
Serasa Experian. A respeito disso é válido observar o gráfico abaixo:

Figura 1 – Fonte: Serasa Experian
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Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese) indicam que o salário-mínimo necessário 
para satisfazer as necessidades básicas garantidas pela Constituição da 
República, como alimentação, transporte, lazer, educação, moradia, 
saúde, vestuário, higiene e previdência social deveria ser R$ 4.347,61. 
Atualmente o salário-mínimo está fixado em R$1.039,00; logo, quem 
vive com até dois salários-mínimos não possui proventos suficientes 
nem para satisfação de suas necessidades básicas (DIEESE, 2020).

Considerando isso, ao analisar o gráfico percebe-se que os 
inadimplentes não têm renda suficiente nem para satisfazer suas 
necessidades básicas. Com isso, se figurarem o polo passivo de uma 
execução, dificilmente as medidas coercitivas atípicas, que vão além da 
esfera patrimonial, irão conseguir alcançar a satisfação do direito. Pelo 
contrário, criar-se-ão um quadro, no qual expõe o indivíduo à violação 
de direitos e garantias fundamentais, como já alertado.

Portanto, constata-se a ineficácia dos institutos jurídicos que 
são estabelecidos em dissonância com as problemáticas sociais. A fim de 
evitar a ausência de efetividade da norma, as leis precisam ser elaboradas 
com cautela para que realmente possam assegurar os direitos e garantias 
individuais, coletivas e sociais.

É válido ainda fazer referência a Lenio Streck que apresenta a 
diferença do direito no estado liberal e no estado de bem-estar social. 
Ao realizar essa análise, deixa explícita a dificuldade da dogmática 
jurídica em lidar com os problemas da sociedade brasileira, que é desigual 
e excludente (STRECK, 1999, p. 72 e 73).

Assim, a ausência de limites impostos pela legislação apresenta 
riscos. Admitir uma discricionariedade ampla do órgão julgador pode 
até se tornar em arbitrariedade quando desrespeitados os parâmetros 
do Código de Processo Civil e da Constituição da República. Diante 
desse panorama geral, é inegável a urgente necessidade de se refletir e 
discutir sobre os limites da elaboração do instituto para não violar ga-
rantias fundamentais e ultrapassar os princípios norteadores do Estado 
Democrático de Direito.
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3.5. BREVE CONSIDERAÇÕES SOCIOLÓGICAS E A ATIPICIDADE DOS MEIOS 
EXECUTIVOS

Além da perspectiva hermenêutica, para o enriquecimento da 
discussão, faz-se necessário uma breve análise de algumas questões 
sociológicas que tenham relação com o objeto de estudo para uma 
compreensão mais ampla do instituto da atipicidade dos meios executivos 
e seus impactos na sociedade.

A partir disso, é válido considerar os ensinamentos do jurista e 
economista alemão Max Weber, reconhecido como um dos fundadores 
da sociologia. O autor defende que o direito desempenha a função de 
proteção de interesses, principalmente, poderes econômicos. Confira a 
seguinte explicação:

Quem tem, de fato, poder de disposição sobre uma coisa ou 
pessoa obtém, mediante a garantia jurídica, segurança específica 
quanto à perduração deste poder, e aquele a quem foi prometida 
alguma coisa obtém segurança de que a promessa seja cumprida. 
Estas são, de fato, as relações mais elementares entre o direito 
e economia. Mas não são as únicas possíveis. O direito pode 
também funcionar de tal modo - ou, em termos sociológicos, 
a ação do aparato coativo, em virtude de ordens empiricamente 
vigentes, pode assumir tal forma - que somente coações coati-
vas possibilite a criação de determinadas relações econômicas; 
ordens relativas ao poder de disposição econômico ou às expec-
tativas econômicas baseadas em acordos, na medida em que cria 
precisamente para este fim, de modo racional, um direito objetivo. 
(WEBER, 1999, pg. 14)

Essa relação entre direito e economia fica explícita quando se 
trata da atipicidade dos meios executivos. Isso porque a busca pela 
satisfação da obrigação pelos meios executivos atípicos sem qualquer 
limite, em verdade, reflete, numa perspectiva sociológica – muitas vezes 
implícita –, as prioridades na proteção de interesses em uma sociedade. 
Dessa forma, a sua utilização desarrazoada com violação de direitos e 
garantis fundamentais, como liberdade e dignidade da pessoa humana, 
corresponde a função sociológica de proteção dos interesses econômicos 
alertada por Weber.
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O poder do juiz aplicar qualquer medida coercitiva, indutiva, 
mandamental e sub-rogatória visando o cumprimento de uma obrigação 
representa uma ampliação das possibilidades de disposições do indi-
víduo. A partir de uma perspectiva sociológica do instituto, de acordo 
com Weber, isso se dá em decorrência do desenvolvimento da ordem 
econômica, ou seja, um contexto de ampliação progressiva do mercado 
em que predominam os interesses do capital.

Considerando que atualmente prevalece o sistema econômico 
do tipo neoliberal, os interesses do capital ganham certo protagonismo 
na sociedade. Entretanto, não se pode esquecer de ponderar que a 
Constituição brasileira adotou um modelo de Estado social. Não 
obstante, a atipicidade dos meios executivos utilizada sem limitações 
tende a servirá aos interesses financeiros com a ocorrência de arbitra-
riedades que violem garantias fundamentais dos indivíduos.

É importante enfatizar, que nem todos sentirão os efeitos da 
aplicação desmedida do instituto. Há uma tendência de quanto maior o 
poder econômico de quem está sendo executado, menor serão os efeitos 
negativos de uma ampla liberdade do juízo ao compelir o cumprimento 
da tutela satisfativa. Veja em Weber a explicação desse fenômeno:

Quanto mais complexas se tornam as formações cuja existência 
se fundamenta de maneira específica em “disciplina”, isto é, as 
empresas industriais capitalistas, tanto maior pode ser, dentro 
delas, em certas circunstâncias, a falta de consideração no exercício 
da coação e tanto menor fica o círculo daqueles em cujas mãos se 
concentra o poder, garantido por intermédia da ordem jurídica, 
de exercer coação deste tipo contra outros. Por isso, uma ordem 
jurídica, por maior que seja o volume de “direitos de liberdade” e 
de “autorizações” por ela garantidos e oferecidos, e por menor que 
seja nela o número de normas imperativas e proibitivas, pode 
servir, em seu efeito prático, para intensificar consideravelmente, 
em sentido quantitativo e qualitativo, não apenas a coação em 
geral, como também o caráter autoritário dos poderes coativos 
(WEBER, 1999, pg. 67).

Weber, além da relação de poder e de proteção de interesses, 
também pontua que o Estado é o aparato mais forte de uma sociedade 
tanto economicamente quanto em relação ao poder e à dominação de 
seus indivíduos. Eis a explicação: “O Estado é aquela comunidade 
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humana que, dentro de determinado território – este, o ‘território’, faz 
parte de suas características – reclama para si (com êxito) o monopólio 
da coação física legítima” (WEBER, 1982, p. 98).

O pensamento weberiano aplica-se à sociedade brasileira 
atual. Ao analisarmos os dados estatísticos do relatório “Justiça em 
Números 2019” do CNJ e confrontar com os interesses preponderan-
temente protegidos pela atipicidade dos meios executivos, verifica-se 
que os processos de execução fiscal representam cerca de 73% das 
execuções pendentes no Poder Judiciário com taxa de congestiona-
mento de 90%. Isso significa que de cada 100 processos de execução 
fiscal que tramitaram no ano de 2018, apenas 10 foram baixados (CNJ, 
2019, p. 131).

Vale salientar que de acordo com os dados da Procuradoria-
-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) obtidos pela Gazeta do Povo via 
Lei de Acesso à Informação em 2019, a Petrobras liderava a lista dos 
maiores devedores inscritos na dívida ativa da União, com uma dívida 
de R$ 41,75 bilhões, seguida da Vale com dívida de aproximadamente 
R$ 40,7 bilhões (SANT’ANA, 2019).

Em que pese o estado ser responsável pelo comando da Petrobras 
por ter a maior parte do capital votante, a sua natureza jurídica é de 
sociedade de economia mista. Trata- se de pessoa jurídica de direito 
privado que sequer presta algum serviço público, mas exploradora de 
atividade econômica.

Entretanto, como a Petrobras protagoniza a lista dos maiores 
devedores inscritos na dívida ativa da União, pelas altas taxas de con-
gestionamento indicadas pelos dados do CNJ fica evidenciado que as 
medidas executivas atípicas não a atingem nos mesmos moldes que as 
demais pessoas jurídicas de direito privado.

Por todo o exposto, evidencia-se que a satisfação do direito 
representa um grande desafio tanto juridicamente quanto socialmente 
do ponto de vista de sua importância e de sua abrangência, tendo reflexos 
direto na realidade fática da vida das pessoas.
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Conclui-se que a dogmática jurídica vem exercendo um papel 
crucial na delimitação de limites para a aplicação da atipicidade dos meios 
executivos. O princípio da adequação, eficiência, proporcionalidade e 
dever de fundamentação, nos moldes do art. 489, §1º, do Código de 
Processo Civil estabelecem os contornos do novo instituto a fim de evitar 
arbitrariedades.

Contudo, mesmo após a vigência do novo Código de Processo 
Civil, é válido mencionar que a inserção do poder geral de efetivação 
ainda não significou uma maior efetividade nas demandas executivas. 
Segundo os dados atuais do CNJ as taxas de congestionamento ainda 
continuam altas no processo de execução. Não seria equivocado, então, 
afirmar que a possibilidade de aplicação de qualquer medida execu-
tiva coercitiva não está diretamente relacionada com a efetividade da 
prestação jurisdicional.

A partir de uma reflexão mais profunda é possível observar que 
o tema vai além de uma questão puramente jurídica. A efetividade da 
prestação jurisdicional no processo com a satisfação do direito envolve 
diferentes fatores e uma perspectiva interdisciplinar. Daí porque repre-
senta um grande desafio.

A dogmática tem um papel essencial ao estabelecer os critérios 
que limitam a atuação dos juízes. É essencial valer-se das reflexões 
hermenêuticas. Por meio dos parâmetros constitucionais, também se 
promoveu um questionamento a respeito da discricionariedade dos 
órgãos julgadores, identificada em algumas decisões judiciais. Além 
disso, ponderou-se sobre o processo de constituição do direito.

A hermenêutica jurídica indica a necessidade de se aplicar as me-
didas executivas atípicas a partir da proporcionalidade, não ignorando os 
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princípios constitucionais fundamentais para a ordem social. A respei-
to disso, vale salientar que diante das lacunas encontradas nas normas, 
deve o intérprete recorrer aos princípios gerais do direito.

Como visto, a atipicidade dos meios executivos caracteriza-se 
como um conceito aberto, indeterminado. Desse modo, o juiz deve 
aplicá-la com base nos princípios gerais do direito. A hermenêutica 
deixa claro que não pode haver uma cisão entre eles.

Todavia, isso não basta para que haja a sua efetividade. O direito 
deve ser constituído em consonância com a concepção de estado do-
minante no contexto no qual é estabelecido, somente assim direitos e 
garantias individuais podem ser assegurados.

É perceptível que a atipicidade dos meios executivos, instaurada 
em 2015, não observou esse processo. Desconsiderou aspectos econô-
micos e sociais da sociedade brasileira à época, criando um novo desafio 
para a satisfação do direito – meios para evitar arbitrariedades por parte 
dos magistrados, que ferem direitos e garantias básicas.

Pela pesquisa identificou-se que a falta de efetividade na satisfação 
do direito não estava ligada somente à limitação legal para aplicação das 
medidas executivas (típicas). Envolve problemas econômicos e sociais do 
país, que é permeado por desigualdades. Tem-se que parcela significativa 
da população não consegue alcançar um patamar o mínimo para atender 
as necessidades socioeconômicas básicas.

Então, considerações sociológicas foram desenvolvidas para 
aprofundar a reflexão crítica objeto da pesquisa. Pelo pensamento 
weberiano verificou-se que o direito está diretamente relacionado com 
a economia e a política, bem como que a ciência e a política não são 
duas esferas antagônicas nem estão estritamente separadas.

A partir de uma análise sociológica da atipicidade dos meios exe-
cutivos evidenciou-se que o direito tem a função protetora de interesses, 
principalmente, os econômicos. Com isso, por meio de julgados e pelos 
dados levantados pelo CNJ, evidenciou-se que a utilização dos meios 
atípicos de forma ilimitada evidencia uma prevalência dos interesses 
econômicos, seja do credor, seja do devedor, com violação dos direitos 
e garantias fundamentais. Daí porque a possibilidade de aplicação de 
qualquer medida executiva coercitiva não está diretamente relacionada 
com a efetividade da prestação jurisdicional.
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Como direito tem a função contra majoritária para equilibrar 
relações desiguais, deve ser pautado pela equidade material. Observa-se, 
porém, que a atipicidade dos meios executivos nos julgados analisados 
não foi utilizada para atender seus fins de acordo com o Estado Demo-
crático de Direito. Pelo contrário, ensejou decisões arbitrárias violação 
aos direitos e garantias fundamentais. Tudo isso porque o instituto foi 
aplicado com total distanciamento das questões sociais a ele inerente e 
do ordenamento jurídico compreendido como um todo.

No trabalho também foi possível identificar a influência de 
questões sociais tanto nas decisões discricionárias como na questão do 
congestionamento do judiciário nos processos de execução. Assim, a 
tutela satisfativa do direito apresenta-se como um grande desafio com 
diversas discussões e desdobramentos que vão além do espectro jurídico, 
sendo necessário considerar a realidade fática da vida das pessoas.

Portanto, para analisar a problemática proposta, foi realizou-se 
uma análise multidisciplinar do instituto com a finalidade de buscar 
meios de fomentar um debate acerca de como estabelecer uma maior 
eficácia da atividade satisfativa da prestação jurisdicional. Sugere-se que 
as normas, ao serem elaboradas, levem em consideração o contexto 
social, econômico e jurídico.
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 RESUMO

O advento da Constituição Federal de 1988 proporcionou a entrada de 
inúmeras demandas no Poder Judiciário tendentes à proteção dos novos 
direitos e garantias fundamentais, acarretando, por sua vez, em sua 
morosidade e congestionamento. Diante dessa problemática, utilizan-
do-se de uma metodologia histórico-bibliográfica, o presente trabalho 
demonstrará o incremento da Inteligência Artificial, cuja inicial pre-
tensão consiste no fornecimento de qualidade e eficiência aos serviços 
jurídicos (MAIA FILHO; JUNQUILHO, 2018), amenizando, portanto, a 
dita fragilidade, exemplificada pela atuação do Projeto Victor, pelo STF. 
Este sendo capaz de dinamizar a avaliação de recursos, além de separar 
e classificar as principais peças do processo (FUX, 2019). Expressar-se-
-ão, contudo, algumas de suas principais consequências sociojurídicas, 
consagradas, por exemplo, na esfera empregatícia, na regulamentação 
em sentido estrito e na consequente pretensão da instrumentalidade 
processual (FERREIRA, 2019).

Palavras-chave: Tecnologia; Direito; Suprema Corte; Projeto Victor.
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1. INTRODUÇÃO

É de notório saber que a capacidade evolutiva do ser humano em 
otimizar e facilitar sua (sobre) vivência à realidade se refere diretamente 
à utilização e desenvolvimento das ferramentas ao seu dispor. Nesse 
ínterim, a criação enigmática da virtualidade, representada pela tecno-
logia, reflete um, se não o maior ganho científico de extrema influência 
à era contemporânea, moldando as distintas sociedades e a forma pela 
qual os indivíduos se relacionam. O Direito, por sua vez, ciência/ofício 
cujo escopo recai na própria inter-relação pessoal, acaba sendo englo-
bado por tal contexto virtual, isto é, sendo passível e, ao mesmo tempo, 
garantidor de mudanças sócio jurídicas culminadas por instrumentos 
tecnológicos (FONSECA, 2020).

Somado a essas alterações o Poder Judiciário, por sua vez, 
atendendo a Constituição Federal de 1988, adquiriu uma atuação 
independente e autônoma capaz de reestruturar sua organização en-
tre os organismos componentes (SADEK, 2004). Entretanto, essa nova 
sistemática também recebeu críticas sobre o desempenho das suas 
instituições responsáveis pelo acesso à justiça frente à demanda judi-
cial, expressando sua incontingência (MELO, 2019). Essa fragilidade foi 
exemplificada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2019, cujo 
balanço englobou todas as instâncias do Poder Judiciário, denominado 
“Justiça em Números”. Tal estudo apontou a marca de mais de 78 (setenta 
e oito) milhões de processos em tramitação, refletindo, portanto, a grande 
busca da população e do Estado pelo Judiciário para sanar seus desen-
tendimentos, mesmo com a possibilidade de meios alternativos para a 
solução desses conflitos (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019).

Correspondendo a esses anseios pelo acesso à justiça, promul-
gou-se a Lei n° 11.419/2006 cuja finalidade se baseia na desburocratização 
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judiciária, através da informatização dos processos no Brasil, como 
também, em 2013, foi instituído o Processo Judicial Eletrônico (PJe) 
a ser utilizado em todos os tribunais nacionais pela Resolução 185 (PI-
MENTEL; GODOY, 2017). Além disso, cabe ressaltar a regulamentação 
das práticas processuais eletrônicas, assim como a determinação ao CNJ 
sobre sua competência em normatizar os métodos virtuais a serem des-
frutados pelo Poder Judiciário, através do novo Código de Processo Ci-
vil (PIMENTEL; GODOY, 2017):

Art. 196: Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supleti-
vamente, aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação 
oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar pela 
compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação 
progressiva de novos avanços tecnológicos e editando, para 
esse fim, os atos que forem necessários, respeitadas as normas 
fundamentais deste Código.

Tais exemplos inseridos no ordenamento jurídico brasileiro, 
cuja pretensão se funda na solidez, segurança e previsibilidade, chocam-se 
com a capacidade de alastramento e a possibilidade de uma constante 
inovação da tecnologia, sendo esta um componente essencial da vida 
cotidiana, denominando-se o que pode ser chamado hodiernamente 
de “mundo digital”. Dessa forma, as constantes e velozes alterações 
operacionais, promovidas por códigos e algoritmos, visam contatar a 
complexa análise cognitiva promotora de inúmeras teorias jurídicas, 
relação esta ainda recente e, portanto, cabível de incertezas (HOGE-
MANN, 2018). Dito isto, o presente artigo objetiva demonstrar, analisar 
e realizar observações críticas sobrea I.A. no Direito, expressando não 
somente suas pretensões teóricas, como também seus principais e 
eventuais efeitos sociais e jurídicos na realidade, os quais confrontariam 
os ideais propostos, gerando dúvidas quanto a tal incremento tecnológico 
e podendo atingir, por fim, alterações desde o setor acadêmico até a mais 
alta Corte Suprema nacional.
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2. 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 (IA) 
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 conse-
quentes encontradas na atual aplicação tecnológica, demonstra que estas 
podem e devem ser aprofundadas diante de um cenário futuro incerto 
quanto da possível abrangência de sua utilização.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. A INSERÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Em meio a esta realidade, tem-se o cenário ora apresentado 
acerca da expressiva demanda judiciária e a consequente morosidade de 
seu sistema, ao qual, Luis Assunção, especialista em big data e machine 
learning (aprendizado de máquina) aplicado ao Direito, é mencionado 
por Isabela Borrelli, indicando, o autor, que seja preciso impedir, pri-
meiramente, o contínuo crescimento do número de processos antes de 
resolver aqueles que já se acumularam (BORRELLI, 2018). Dessa ma-
neira, faz-se mister o aprimoramento dos procedimentos a fim de não 
apenas garantir sua celeridade, como também efetivar a qualidade dos 
serviços então prestados dentre as etapas processuais (ANDRADE et al, 
2019). Revela Assunção haver, assim, duas alternativas à problemática: o 
aumento da quantidade de escritórios e/ou a automação da sistemática 
processual, ou seja, esta se utilizando de maquinário capaz de agilizar 
determinadas tarefas realizadas, até então, por seres humanos dentre o 
aparato jurídico (BORRELLI, 2018).

O CNJ, tendo por objetivo a redução da supracitada lentidão 
processual, tem promovido políticas, como o incentivo aos plantões 
judiciais, à autocomposição e ao processo eletrônico, este instituído e 
regulamentado por meio citada da Resolução n.º 185/2013 (ANDRADE 
et al, 2019). Além da perspectiva estatal frente à realidade jurídica 
demonstrada, cabe ressaltar a detecção do retardo procedimental dentre 
a área privada, na qual escritórios acabam, pela própria natureza dos 
atos processuais, não garantindo a eficiência devida à demanda de seus 
clientes. Conglomerando, assim, ambos os contextos (público e privada), 
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surgem as Lawtechs ou Legaltechs, mecanismos estes cuja finalidade é 
precipuamente agilizar/facilitar as tarefas do setor jurídico (HOGE-
MANN, 2018).

Exemplifica-se tal utilização, por sua vez, pela ferramenta 
“Planalto”, a qual disponibiliza toda a Legislação Federal a seu usuário, 
simplificando, então, eventual dispêndio ocasionado por uma busca 
legislativa tradicional (ANDRADE et al, 2019).

No entanto, embora os avanços tecnológicos, com a finalidade 
de atingir uma maior efetividade do processo, têm sido louváveis, 
o congestionamento da estrutura judiciária (principal meio pelo qual 
as lides são confrontadas) ainda é alarmante (FILHO; JUNQUILHO, 
2018). Sendo assim, insurge mais uma modalidade abarcada na relação 
tecnologia-Direito, qual seja, a Inteligência Artificial (IA), esta consis-
tindo na capacidade de máquinas agirem como operadores jurídicos, 
exercendo, similarmente àqueles, atividades de raciocínio por meio do 
reconhecimento de padrões a partir de algoritmos estatísticos nelas 
inseridos. Dessa maneira, o potencial maquinário pode se estender, 
ainda, à cognição semântica, interpretando textos e imagens (TIKAL 
TECH, 2018).

Diante da dita atividade – aprendizado de máquina – e sendo 
a utilização dessa metodologia no universo jurídico uma experiência 
inovadora, obtêm-se os seguintes prognósticos de seus defensores: a 
redução do tempo de tramitação processual, visando a concretização do 
princípio da eficiência administrativa; a promoção da agilidade e eficácia 
dos meios de consulta jurisprudencial e processual; e o tratamento 
isonômico das problemáticas apresentadas ao Poder Judiciário (FILHO; 
JUNQUILHO, 2018). Em contrapartida, a presença dessa modalidade 
tecnológica, por sua vez, culmina em efeitos socio jurídicos que conflitam 
com as pretensões expressas, os quais serão melhor analisados ao longo 
do presente trabalho.

3.1.1. Projeto Victor

A Inteligência Artificial, como já citado no ponto anterior, 
surge como um mecanismo de inovação para aplicar o Direito, o qual 
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já é utilizado tanto na advocacia privada quanto no Poder Judiciário, 
promovendo a celeridade e economia de tempo, o que é tido como de 
grande relevância por contribuir com os Princípios da Razoável Duração 
do Processo e do Acesso à Justiça. Considerando seu crescimento no 
meio jurídico, entende-se a necessidade de maior capacitação e adequa-
ção dos juristas frente a esses novos meios da tecnologia (ANDRADE 
et al., 2020).

Em busca de inovação, o Poder Judiciário passou a adotar o 
Projeto Victor, ferramenta de Inteligência Artificial que está sendo 
desenvolvida e aplicada em iniciativa do Supremo Tribunal Federal com 
parceria da Universidade de Brasília, visando a aplicação de métodos e 
técnicas para potencializar a identificação de processos que estão rela-
cionados a temas de repercussão geral (SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL, 2018b). Desse modo, tendo sua operação iniciada agosto de 2018 
e divulgada pela ministra Cármen Lúcia a delimitação do trabalho de 
Victor dividido em quatro funções:

Conversão de imagens em textos no processo digital, separação 
do começo e do fim de um documento (peça processual, decisão, 
etc) em todo o acervo do Tribunal, separação e classificação das 
peças processuais mais utilizadas nas atividades do STF e a iden-
tificação dos temas de repercussão geral de maior incidência. 
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018c).

Além disso, uma das tecnologias aplicadas para seu desempe-
nho será o machine learning, esse visa automatizar a análise de textos 
processuais levando a uma organização dos processos e resultando na 
identificação de temas com mais facilidade (ANDRADE et al., 2020), 
sendo essa técnica uma utilização inovadora, a qual colabora para que o 
Projeto Victor seja rotulado até mesmo como o mais relevante no âmbi-
to acadêmico brasileiro e o mais complexo desenvolvido pela Adminis-
tração Pública (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018b).

Dessa forma, para que o Projeto Victor fosse desenvolvido foram 
realizados estudos para a construção de suas redes neurais (SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, 2018b), além de uma classificação sequencial de 
múltiplos casos em busca de contemplar a esfera do STF (ANDRADE et 
al., 2020). O procedimento, assim, segue com a extração dos textos dos 
documentos, ocorrendo de acordo com os seguintes passos:
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Assim, após a extração dos textos, foi realizada a transformação 
das frases para a linguagem de programação Python, a partir do 
Natural Language Toolkit, processando a linguagem simbólica e 
estatística para a escrita. Dessa forma, foi utilizado o modelo de 
CNN para análise dos textos e dados, a qual é uma ampla rede de 
caracteres que se sobrepõem utilizada para classificar, agrupar e 
reconhecer o processamento de linguagem natural. (ANDRADE 
et al., 2020, p. 323).

Desse modo, é importante ressaltar resultados defendidos e apre-
sentados pelos próprios ministros, como os apontados pela ministra 
Cármen Lúcia, que era presidente do STF quando o Projeto Victor 
começou a operar, fazendo uma comparação do tempo estimado em que 
servidores e a ferramenta de IA demorariam para cumprir a mesma 
demanda. No exemplo dado por ela, uma conversão de imagem em texto 
demoraria três horas para ser realizada por um servidor, diferentemente, 
pela IA é concluída em cinco segundos (SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL, 2018c). Além dela, o atual presidente do STF, Ministro Dias Toffoli, 
também acredita no trabalho feito por Victor, pontuando que os testes 
já realizados apresentam um resultado satisfatório em seu desempenho, 
identificando os casos de recursos ou agravo de recursos extraordinários 
com acuidade de 85%, Toffoli destaca também que há o objetivo de que 
Victor seja uma ferramenta para toda a magistratura, sendo replicada aos 
Tribunais de Justiça, Regionais Federais e do Trabalho (SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, 2018a).

Em contrapartida, o Ministro Fux não observa somente os 
pontos positivos da ferramenta, tendo discorrido em um ensaio a res-
peito do reflexo da IA no Direito sobre algumas questões decorrentes 
da aplicação dessa ferramenta no mundo jurídico, além de apontar 
os desafios e problemas éticos a respeito da regulação desse tipo de 
tecnologia. Apesar disso, Fux avalia o Projeto Victor com sucesso em 
suas funções atuais, tendo o intuito de auxiliar e não de substituir os 
servidores, enfatizando que “a máquina não decide, tampouco julga” 
(CONJUR, 2019). Assim, como as demais ferramentas de IA, Victor 
também busca combater a morosidade da justiça, tendo um resultado 
bem positivo já divulgado em campos oficiais do Supremo, classifi-
cando cerca de 5 (cinco) peças em 4 (quatro) segundos (SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, 2019).
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Dessa forma, o Projeto terá as decisões já proferidas como base, 
analisando também jurisprudências de um curso de tempo e acesso ao 
banco de dados do tribunal, sendo fundamental que haja, de forma 
detalhada, o acompanhamento dos resultados para garantir a segurança 
das decisões, que possuem o benefício de serem realizadas de forma 
mais céleres, mas que também não podem deixar de atender efetivamente 
a demanda. Além disso, a proposta garante que haverá publicidade e 
transparência de como o sistema estará sendo alimentado por meio de 
dados das decisões proferidas, sendo, de acordo com o autor: “essenciais 
para a determinação da repercussão geral e a possibilidade do processo de 
distinguishing, na proposição à exceção de sobrestamento das teses de 
repercussão geral” (ANDRADE et al., 2020). O distinguishing será um 
processo de distinção feita mecanicamente para suspensão das ações 
em território nacional, cada caso concreto será analisado e apontado 
a diferença com o tema de repercussão geral (FRÓES, 2015), o que 
necessariamente faz com que o conhecimento da razão que determina 
a repercussão seja conhecida, mas essa é encargo do julgador, então 
quando feita por meio da IA inevitavelmente passará por dificuldade 
no processo de defesa da diferenciação, o que não respeitará o princípio 
do Devido Processo Legal. Ou seja, a tramitação será mais rápida, mas 
pode trazer danos às outras instâncias (ANDRADE et al., 2020).

Tendo em vista as questões apresentadas acima, compreende-se 
que o ideal é que a aplicação do Projeto Victor seja acompanhada de 
forma detalhada para que os possíveis impactos na distribuição e reco-
nhecimentos dos processos sejam observados, para que a sua aplicação 
não traga grandes prejuízos para nenhuma esfera do judiciário e continue 
obedecendo os princípios do Direito.

3.1.2. Regulamentação e Responsabilização

Apresentada a problemática originária, qual seja, a morosidade 
jurisdicional, assim como a lentidão operante em todo o basilar jurídico, 
levantou-se a tecnologia como uma iniciativa de mediar, a princípio, tal 
realidade. Nesse sentido, especificou-se a Inteligência Artificial como 
uma das ferramentas em destaque a fim de amenizar o aludido contexto, 
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abarcando sua forma conceitual, procedimental e eventuais efeitos de 
sua atividade. Assim, caberá ressaltar exemplificações de instrumentos 
já inseridos no universo jurídico, como também analisar e criticar suas 
atuações e as consequências pelas quais aquelas foram possíveis, além 
também de destacar a hipótese quanto a inovadoras plataformas que 
possam vir a ter um maior alcance e ação ao Direito, considerando a 
evolução sistemática da tecnologia e sua pretensão básica de conexão 
com a sociedade. Admitindo a atuação, mesmo que inicial, das ferramen-
tas virtuais ao espectro jurídico, procurou o CNJ instituir o Laboratório 
de Inovação para o Processo Judicial em meio Eletrônico e o Conselho 
de Inteligência Artificial, ambos regulamentados pela Portaria nº 25 de 
19 de fevereiro de 2019 (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019). 
Observa- se, assim, o disposto em seu artigo primeiro, cujo realce se 
identifica no incremento e desenvolvimento de modelos da IA:

Art. 1º Fica instituído o Laboratório de Inovação para o Processo 
Judicial em meio Eletrônico – Inova PJe, que funcionará em 
contexto eminentemente digital e terá como principal objetivo 
pesquisar, produzir e atuar na incorporação de inovações tecno-
lógicas na plataforma PJe, responsável pela gestão do processo 
judicial em meio eletrônico do Poder Judiciário, e o Centro de 
Inteligência Artificial aplicada ao PJe, com os objetivos de pesquisa, 
de desenvolvimento e de produção dos modelos de inteligência 
artificial para utilização na plataforma PJe.

Ainda no ano anterior à dita Portaria, por volta de 300 (trezentos) 
participantes estavam no Conselho da Justiça Federal, acompanhando o 
Encontro Nacional de Tecnologia da Informação e o Seminário de 
Inteligência Artificial e Direito, de forma a se cientificar sobre a referida 
temática e, então, adentrar-se ao conteúdo. Para Rogério Schietti Cruz, 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez presente a 
judicialização excessiva e considerando o Direito a mais conservadora 
das ciências, deveria ser encontrada uma devida solução, isto é, capaz de 
amenizar a expressiva quantidade de processos e “sem comprometer a 
qualidade” jurisdicional (MUNIZ, 2018).

Além do robô Victor, como já abordado, cabe exemplificar o 
Assistente Digital do Magistrado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
o qual, similarmente ao programa do Supremo Tribunal Federal, re-
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comenda decisões para processos segundo o conteúdo aprendido de 
anteriores decisões (DEL BEL; ROQUE, 2019), e a “Doutora Luzia”, 
como é chamada a plataforma de IA atuante pela Procuradoria Geral 
do Distrito Federal, a qual age sobre execuções fiscais, atingindo o pro-
cessamento de 1000 petições em apenas um minuto e 56 segundos em 
média, o que, em comparativo ao exercício humano, levaria ao traba-
lho de 4 servidores durante 4 dias úteis (SERAPIÃO, 2018). Dada a 
situação, é incontroverso o fato da tamanha produtividade quantitativa 
da tecnologia, além de prevenir determinados erros e garantir dada 
economia de tempo aos servidores (FILHO; JUNQUILHO, 2018). 
Porém, tal incremento não se refletindo, necessariamente, em um alto 
índice qualitativo explicitado na autocapacidade cognitiva e reflexiva 
de análise, capazes, por exemplo, de entender e solucionar demandas que 
não se enquadram em seus padrões predeterminados pelos algoritmos.

Em conformidade a este último ponto abordado, o Ministro 
Fux fez um ensaio elaborando alguns questionamentos no que concerne 
à execução da tecnologia em destaque, dividindo-os em três tópicos, um 
dos quais, e de maior pertinência, explorando os desafios e problemas 
éticos quanto à regulação das ferramentas. Segundo o Ministro, seria 
mister a criação de normas e de institutos específicos competentes ao 
tratamento de matérias de inteligência artificial. Ademais, regulamentos 
quanto à responsabilidade civil por atos autônomos de máquinas, delimi-
tando o poder destas e de seus respectivos programadores; a proteção de 
Direitos Autorais consistente em dirimir produtos criados por máquinas 
e homens; a correta orientação em consonância ao devido processo legal e 
à isonomia frente a vieses algoritmos, não maculados por vícios intuitivos 
advindos do subjetivismo humano; e à utilização de dados pessoais e o 
direito à privacidade por plataformas de inteligência artificial, em respeito 
pleno às garantias legais e constitucionais (CONJUR, 2019).

Dessa maneira, justamente pela recente temática tecnológica 
filtrada na inteligência artificial como ferramenta frente à supracitada 
lentidão sistemática, faz-se preciso ressaltar que seus próprios levanta-
mentos críticos naturalmente se encontram em processo de formação, 
não havendo, até então, todo um arcabouço analítico complexo sobre, 
fato este, necessariamente, promotor do atual trabalho e de futuras 
discussões. Logo, o controle e, consequentemente, a ciência e o poder 
frente à atual e eventual futura aplicação da inteligência artificial ao 
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meio jurídico se fazem necessários, garantindo não apenas sua execução 
de forma eficaz, como também sua atuação ética e responsável (FILHO; 
JUNQUILHO, 2018). O que se conclui, dessa forma, que a mera atividade 
tecnológica, embora obtendo uma causa nobre, ocorrida inadvertida-
mente, isto é, sem a devida previsão, regulação e orientação a deter-
minados tipos de serviços e áreas do Direito, acarretaria em outros e 
eventuais maiores danos ao sistema jurídico como um todo, atingindo 
direitos e garantias processuais e materiais consagrados.

3.1.3. Substituição de operadores

A consideração e execução do maquinário tecnológico à estru-
tura jurídica fazem surgir outras questões pertinentes à naturalidade 
operacional de todo o seu sistema. Inicialmente, como já abordado, 
a necessidade de regulamentação à atividade em si, isto é, uma dada 
normatização quanto ao seu alcance jurídico, como em que fases 
processuais e em quais tipos de demanda e de procedimentos, a even-
tual plataforma seria utilizada. Além desse tópico e, em sua razão, cabe 
discutir, ainda, em que medida os postos de emprego, suas (novas) 
funcionalidades e, também, como o setor acadêmico iriam se comportar 
na presença de um novo sujeito, qual seja, a Inteligência Artificial. Situ-
ações estas, sobretudo, pouco confrontadas e, portanto, incertas diante 
do cenário tecnológico pretencioso.

Referindo-se ao segundo tópico, Daniel Susskind, economista 
e professor das universidades de Oxford e Harvard, salienta haver duas 
preocupações após o incremento da IA: os desempregos friccional e 
estrutural. O primeiro condizendo à inabilidade dos operadores (empre-
gados) em se realocarem imediatamente a outro serviço, considerando 
a ocupação pela máquina; o segundo, mais preocupante, expressa que, 
em uma possibilidade remota de haver a dita habilidade referente a 
outro ramo, não haja a vaga para tal, ficando o indivíduo desamparado 
economicamente (CONJUR, 2018).

Vermeulem (2017) afirma, no entanto, que já se iniciou a subs-
tituição de profissionais por ferramentas da IA, as quais auxiliam, por 
exemplo, clientes a entender, revisar e até produzir documentos legais, 
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além delas realizarem consultas, decisões e previsões jurídicas. Exemplo 
encontrado no mencionado “Assistente Digital do Magistrado” no TJSP, 
apoiando diretamente o juiz em sua “atividade-fim”, ou seja, na própria 
sentença (DEL BEL; ROQUE, 2019). Dessa forma, resta claro o impacto 
da tecnologia em realizar uma diversidade de tarefas e, consequente-
mente, substituir o trabalho humano, o que culminaria, por fim, no 
desemprego de muitos operadores jurídicos (HOGEMANN, 2018).

Quanto às funcionalidades empregatícias, considerando o atual 
e eminente desenvolvimento das plataformas virtuais no/do Direito e, 
principalmente, de seu efeito prático acima transcrito, entende-se que 
haveria a necessidade de mudanças no perfil do/a advogado/a, segundo 
Michele DeStefano, professora da Universidade de Miami, que analisa 
inovações dentre o mercado jurídico (FONSECA, 2020). Sterling Miller, 
advogado especialista em litigação e privacidade de dados, por exemplo, 
alude que os advogados seriam requisitados a fim de analisar resultados 
e aconselhar clientes, ficando a cargo da tecnologia a pesquisa, coleta 
e processamento de informações, isto é, alterando todo um modus 
operandi ainda existente refletido no exercício analítico/criativo do 
operador (humano) (BORRELLI, 2018).

Sobre esse (novo) ofício profissional e a nova perspectiva que a 
IA traria, o professor de Direito Lenio Streck entende tal cenário como 
uma “cientificização”, isto é, havendo uma desarticulação do saber 
jurídico, dos raciocínios produtores de ideias e teorias, frente ao desen-
volvimento da técnica pura essencialmente voltada à programação e à 
coleta de conteúdos por máquinas (STRECK, 2019a), concluindo pela 
defesa de um Direito como um “fenômeno complexo e não como mero 
instrumento [...] a disposição de quem o usa”. Adicionando, ainda, que 
ele “é reflexão e não mera estratégia e cálculo estatístico” (STRECK, 
2019a), devendo haver, portanto, limite à atividade tecnológica padro-
nizada referente a um ramo intensamente dinâmico e crítico.

Vermeulem (2017), ao desenvolver sua análise concernente à 
Inteligência Artificial operando no universo jurídico, conforme a ne-
cessidade citada de mudança no perfil do profissional, volta a questão 
àqueles que ainda se tornarão profissionais, ou seja, aos graduandos que, 
ao adentrarem no mercado, já deveriam estar compreendendo a nova 
realidade e sua maneira de execução. Nesse sentido, a discussão quan-
to a novos modelos didático-pedagógicos do curso de Direito seria 
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extremamente necessária, desde as disciplinas ofertadas até à meto-
dologia docente, tendo o escopo de apresentar, ensinar e potencializar 
seus futuros juristas. Módulos como mídia, ciberespaço e proteção de 
dados teriam, desse modo, importante relevância à área jurídica (HO-
GEMANN, 2018), denotando, todavia, o que Streck (2019a) já criticava 
quanto à transformação de juristas em especialistas “raso mecânicos e/
ou mecanizados”, os quais seriam capacitados em programar as máquinas 
acerca dos algoritmos e dados que os interessariam.

Tal realidade, então, propiciando um dado conformismo 
analítico, isto é, ao passo que as máquinas fossem solucionando ca-
sos segundo dados já coletados, por exemplo, ocasionaria o chamado 
“realismo jurídico norte-americano”, o qual se baseia em previsão das 
decisões judiciais (STRECK, 2019a), não instigando um exame acurado 
sob o prisma humano per si, o que, por consequência lógica, levaria 
ao seu despreparo a demandas jurídico-sociais inovadoras, ou seja, 
aquelas que não correspondessem aos padrões então determinados 
pelos algoritmos inseridos nas plataformas de IA. Seriam obtidos, por 
fim, juristas programadores inconcebíveis de um raciocínio crítico, o 
qual seria capaz, e necessário, para atender a problemáticas diversas 
da constante dinamicidade mundana.

3.2. A OBSCURIDADE DO AVANÇO TECNOLÓGICO NO MEIO JURÍDICO

Discussões acerca da utilização de tecnologia no direito ganham 
gradativa notoriedade no Brasil e no mundo. As startups jurídicas atuam 
para auxiliar ou, até mesmo, solucionar questões nos diversos ramos 
do direito, por meio da jurimetria, ou seja, a aplicação de um sistema 
estatístico no meio jurídico, ou da inteligência artificial, cuja essência 
está na busca pela maior eficiência nos casos, com assertividade em seus 
respectivos julgamentos (ZAMPROGNA, 2019). Esse desenvolvimento 
tecnológico permite que o computador redija respostas a um questiona-
mento através de uma breve análise dos bancos de dados compostos por 
algoritmos e, assim, por meio de programas, seleciona a resposta mais 
adequada para o problema a ele apresentado (VALENTINI, 2017). Es-
sas sucessivas inovações têm transformado todos os aspectos cotidianos 
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e seu efeito principal é a criação de um “mundo digital”, sem que, no 
entanto, abandone o mundo preexistente, carente de tecnologia (HO-
GEMANN, 2018).

No âmbito do Direito, a LegalTech, também conhecida como 
tecnologia jurídica, é alvo de críticas e inseguranças. Tal inovação con-
siste em plataformas e softwares cujo objetivo, entre inúmeros outros, 
está em melhorar a compreensão, elaboração e, até mesmo, a revisão de 
documentos legais, além de pesquisas jurídicas assistentes nas previsões 
de casos e tomada de decisões (VERMEULEM, 2017). Essa revolução 
impactou o modo de praticar o Direito e em sua relação produtiva, além 
de outros efeitos. A visão qualitativa do trabalho desenvolvido pelo 
operador do direito deu espaço para a escala “industrial” do trabalho 
jurídico, cuja valorização está associada, essencialmente, à rapidez na 
elaboração das peças jurídicas e no tratamento das informações a elas 
pertinentes. Deste modo, pode-se projetar a robotização dos trabalhos 
exercidos e dominados, primordialmente, pelos operadores do direito, 
como a criação de petições e, até mesmo, de decisões judiciais (VALEN-
TINI, 2017). Além da perspectiva industrial do Direito, os impactos da 
tecnologia jurídica abarcam a intensificação da visão instrumental do 
processo judicial. A eficiência e a quantidade vêm como escopo para que 
seja exercida a jurisdição no menor tempo possível, contribuindo para 
o agravo da desigualdade e para um déficit no acesso à justiça. Assim, a 
percepção da inteligência artificial para contemplar as metas estipuladas 
desfavorece a compreensão do processo no contexto constitucional-
-democrático, isto é, o processo como uma garantia constitucional do 
cidadão e da sociedade contra o arbítrio do Estado (FERREIRA, 2019).

Os avanços tecnológicos aceleram o processo de automatização 
de parte significativa do trabalho dos juristas (VALENTINI, 2017), 
acarretando não só na precarização do trabalho e no desemprego dos 
profissionais da área devido a produção “fordistica-algoritmica”, como 
também na perda de efetividade qualitativa, esta substituída, preferen-
cialmente, pela efetividade quantitativa (STRECK, 2019b). Soma-se 
a isso, a crescente fragilidade dos cursos de Direito por todo o Brasil 
(STRECK, 2019a). Fragilidade esta devido à crise preexistente no en-
sino jurídico dada pela dissociação do modelo de ensino, considerado 
obsoleto, em relação à realidade do mercado de trabalho, associada com 
a banalização do estudo de doutrinas, conceitos e normas, priorizando 
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a atuação tecnológica para a administração das novas tecnologias (HO-
GEMANN, 2018). Ademais, as ferramentas introduzidas pela inteligência 
artificial no trabalho jurídico possibilitam dirimir o conhecimento 
jurídico necessário para a produção de peças e estudos jurisprudenciais 
(VALENTINI, 2017), tornando o advogado um mero “gerente de projeto”, 
cujo enfoque é o conhecimento sobre a máquina e sobre a inteligência 
artificial (VERMEULEM, 2017).

3.2.1. Decisões automatizadas

A evolução tecnológica proporciona uma nova direção para o 
desenvolvimento da prática jurídica por meio da criação dos sistemas 
de processo judicial eletrônico (PJe). O PJe foi implementado nos tribunais 
brasileiros pela Resolução 185/2013 do CNJ e oferece condições latentes 
para o acesso em meio eletrônico das informações acerca de modelos de 
peças jurídicas, assim como o banco de dados utilizado por advogados e 
magistrados, além de dados minuciosos de milhões de casos em trâmite 
no país (VALENTINI, 2017).

Nesse ínterim, os dados fornecidos por esse sistema integrado 
de informações inseridas pelos profissionais jurídicos são utilizados 
pelos computadores para realizarem pesquisa e concentração de infor-
mações através de algoritmos (FILHO; JUNQUILHO, 2018). Assim, 
mediante um processamento de dados e uma programação, a máquina 
possui a capacidade de exercer atividades, podendo até “aprender” com 
algumas experiências, aprimorando as respostas para melhor satisfazer 
o objetivo. Esse comportamento de aprendizado da máquina pode ser 
feito através de um sistema chamado “modelo de raciocínio baseado em 
casos”, ou seja, um software que busca os casos análogos àquele que se 
quer analisar (VALENTINI, 2017), assim como ocorre com o Projeto 
Victor analisado no presente trabalho.

Essas técnicas de aprendizagem, como também a criação de 
algoritmos, possibilitam à máquina desempenhar atividades tipicamente 
humanas. Os operadores do direito têm sua função compartilhada ao 
passo que o computador tem a capacidade de (a) produzir uma petição, 
parecer ou uma decisão judicial por meio da busca de elementos fáticos 
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juridicamente relevantes no caso concreto; (b) busca no ordenamento 
jurídico pelas normas principais e casos semelhantes na jurisprudência; 
e (c) formação de um raciocínio jurídico por meio da combinação dos 
elementos fáticos, normas aplicáveis e casos análogos, para que decrete 
a improcedência ou procedência do pedido, ou, até mesmo, a extinção 
da causa sem resolução do mérito (VALENTINI, 2017).

Deste modo, a produção de peças jurídicas feitas por máquinas 
pode significar uma padronização dos procedimentos judiciais, sem 
contribuir para a área da ciência jurídica ou aprimorar qualitativamente a 
prestação jurisdicional (VALENTINI, 2017), como também desumanizar 
o processo judicial, tornando o magistrado um mero técnico e as partes 
litigantes em dados estatísticos, pois essa tecnologia pode, inclusive, 
decidir a linha argumentativa a ser utilizada e qual a melhor jurisprudência 
se adeque ao caso concreto (DEL BEL; ROQUE, 2019).

O funcionamento da máquina é administrado pelo seu operador, 
desde a disponibilização de conteúdo para pesquisa até a análise do 
produto final, colocando em xeque a objetividade pretendida com a 
coleta “imparcial” de dados, já que a subjetividade ainda estará presente 
através do magistrado, responsável, por sua vez, pela revisão da peça 
processual e pelos argumentos finais (DEL BEL; ROQUE, 2019). O que 
se deve questionar, também, é qual a qualidade desse controle e de que 
modo ele é exercido para que possa assegurar a participação ativa em 
sua regulamentação (FILHO; JUNQUILHO, 2018).

Por conseguinte, a ausência de normatização direciona a socie-
dade brasileira a uma precarização do trabalho exercido pelos operadores 
do direito. Profissionais estes que dedicaram anos de estudos para domi-
nar as técnicas das áreas do Direito e que podem ficar desamparados no 
mercado de trabalho. Portanto, a regulamentação sobre a automação de 
atividades e funções no mundo jurídico deve ser realizada para impedir 
o desemprego em massa de funcionários, principalmente assessores e 
estagiários, como também para não dirimir a atuação do magistrado em 
sua carreira jurídica (VALENTINI, 2017).
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4. CONCLUSÕES

Em consonância não somente ao conceito, execução e ao obje-
tivo pretendido pela Inteligência Artificial frente ao congestionamento 
processual, foram inicialmente ressaltadas as circunstâncias pelas quais 
tal incremento se daria, estas abarcando, por óbvio, a temática jurídica, 
além dos fatores social e econômico influenciados por tal modalidade.

Demonstrou-se, nas linhas anteriores, raciocínio de que a 
utilização da IA no Direito pode trazer impactos positivos e negati-
vos. 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 de reflexões essenciais para tomadas de decisões judiciais, 
culminando, por fim, em uma alarmante insegurança jurídica, além 
de promover, também, o ideal da substituição de operadores por máqui-
nas, levando-os, necessariamente, ao desemprego.

Nesse sentido, diante dessas dificuldades, afirma-se haver 
uma certa obscuridade quanto à atuação da Inteligência Artificial no 
âmbito jurídico, resultando em um caráter meramente instrumental/
padronizado do processo e provocando uma preocupante incerteza 
referente à proteção de direitos e garantias fundamentais, tanto mate-
riais, quanto processuais. Esta justificada, sobretudo, pela ausência de 
uma normatização sólida e esclarecedora capaz de preencher as várias 
lacunas sistemáticas desse modelo tecnológico.
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 RESUMO

O presente artigo aborda a importância, contribuição e desafios da tec-
nologia no mundo jurídico brasileiro para dar celeridade à dinâmica do 
Direito, notadamente, no âmbito da tutela jurisdicional, com foco nas 
questões de modernização, confiabilidade e efetividade. Pela grande 
demanda de processos, a justiça está se tornando cada vez mais demorada 
e cara. Os projetos de implementação da Inteligência Artificial nesse 
sistema tornam-se vantajosos por diversos motivos que serão aborda-
dos durante este documento, além de serem adequados ao século XXI 
pelas inovações tecnológicas. A conexão entre progresso e direito é tão 
relevante que não são poucas as iniciativas de implementação dos robôs 
nos júris, tais como o Victor, Clara e Elis, os quais são propostas da 
ciência para o meio jurídico. Com a análise de notícias e comparação 
entre aspectos dos países, é possível examinar que os pontos positivos 
se sobrepõem aos negativos. Logo, é essencial uma atenção maior sobre 
esse determinado assunto, uma vez que pelo medo da substituição dos 
seres humanos pelos robôs, muitas pessoas possuem opiniões equivo-
cadas sobre a Inteligência Artificial. Ao invés de assumir os empregos, 
ela ajudará na agilidade e efetividade do Poder Judiciário Brasileiro, 
atendendo muitas causas em um pouco espaço de tempo.

Palavras-chave: modernização; tecnologia; processos; justiça; Brasil.
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1. INTRODUÇÃO

De acordo com Joseph Krutch, estadunidense do início do século 
XX, a tecnologia tornou possível a existência de grandes populações, 
mas agora elas tornam a tecnologia indispensável. Mesmo visualizando 
só o início das inovações tecnológicas, esse escritor detinha total certeza 
sobre a dependência da humanidade com a tecnologia tanto em ações 
cotidianas como relacionadas ao trabalho. No início dessa era, existiam 
várias incertezas sobre esse conjunto de técnica e ciência, no entanto ao 
passar dos anos, foi possível traçar vários elementos positivos e negativos. 
E, no tempo mais vizinho ao fim do segundo milênio da Era Cristã, uma 
revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação come-
çou a remodelar a sociedade em ritmo acelerado (CASTELLS, 2000).

Em relação à união do direito à tecnologia e, especificamente, 
no âmbito judicial, há opiniões prós e contras que devem ser debatidas 
para a conscientização de profissionais e estudantes. Apesar de serem 
considerados os dois lados, a Inteligência Artificial vem ajudando, 
mostrando o seu benefício em determinados casos que serão analisados 
e o seu proveito é potencializado em comparação com as desvantagens. 
Assim, as aplicações da Inteligência Artificial são desenhadas para melho-
rar a investigação legal e jurídica com fim de promover a celeridade não 
unicamente no processamento da informação jurídica como no âmbito 
judicial e no ofício da advocacia. (CAYÓN, 2019).
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2. METODOLOGIA

Esta pesquisa baseia-se em análise de dados oficiais, compara-
ções entre países, investigações de termos científicos e citações de outros 
artigos. Durante a sua elaboração, foi buscado prover os dois pontos de 
vistas acerca do tema citado, demonstrando a tendência social-histórica 
a ser acatada e desenvolvida por cientistas e interessados.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. MODERNIZAÇÃO DA ÁREA JURÍDICA

Estamos vivenciando a Quarta Revolução Industrial, segundo 
Klaus Schwab, a qual é a convergência entre nanotecnologia, impressão 
3D, robótica e a destacada Inteligência Artificial. Essas mudanças tecno-
lógicas transformam totalmente a maneira que o ser humano vive, reage 
e se relaciona. É possível perceber isso através dos sistemas desenvolvidos 
nos tribunais em parceria com certas faculdades que dão celeridade ao 
processo judiciário. Essas novidades inicialmente espantam a sociedade, 
pois essa área era completamente desenvolvida pelos indivíduos, mas 
deve-se estudá-las para saber até onde a sua competência alcança.

Primeiramente, a Inteligência Artificial é a possibilidade de 
máquinas realizarem funções que são típicas da inteligência humana, 
baseando-se em uma padronização de algoritmos, tais como plane-
jamento, solução de problemas, reconhecimento de voz e percepção 
visual. Esses algoritmos podem ser utilizados de diversas maneiras e 
uma delas é a Machine Learning (Aprendizado de Máquina). Esse 
mecanismo é baseado na aprendizagem do próprio algoritmo, a partir 
de uma grande base de dados, alcançando resultados nem mesmo os 
seus desenvolvedores atingiram.

Não só existe esse método, como também o Deep Learning 
(Aprendizado Profundo), e outras diversas metodologias que revolu-
cionam a maneira como observamos a tecnologia atual. Partindo do 
pressuposto de ações padronizadas e automáticas, torna-se necessário 
levar essa grande gama de mecanismos ao direito. Afinal, Richard Bellman, 
matemático do século XX, afirmou que está aumentando a automação 
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de atividades associadas ao pensamento humano, como a tomada de 
decisões e resoluções de problemas, sendo necessário analisar sua impor-
tância ao âmbito jurídico.

O primeiro projeto a ser analisado é o Victor, o qual foi desen-
volvido pelo Supremo Tribunal Internacional (STF) em conjunto com a 
Universidade de Brasília (UnB). Suas principais funções são escanear os 
recursos extraordinários e identificar quais são os temas de repercussão 
geral. Tal instrumento otimizaria em 5 segundos o que os funcionários 
públicos realizaram em 44 minutos, facilitando os processos. Victor 
é uma das consequências após o incentivo do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) sobre essa área tecnológica, aprovando a elaboração e 
construção de um Direito mais moderno.

A proposta é em homenagem ao Victor Nunes Leal, ministro 
do STF de 1960 a 1969, o qual foi responsável pela sistematização da 
jurisprudência do Tribunal em súmula, otimizando os precedentes 
judiciais aos recursos. Além disso, o seu objetivo final é que esse utensílio 
seja expandido para os outros tribunais e realize outras tarefas, como a 
identificação de jurisprudência, por exemplo.

O fato de tal tecnologia estar sendo elaborada demonstra um 
grande passo para o progresso do Poder Judiciário, porque exemplifica 
que o Brasil está avançando tecnologicamente, em conjunto com os 
outros países. Em outubro de 2019, houve um seminário com os BRICS 
(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) com o tema “Tecnologia 
da Informação e Inteligência Artificial: Boas práticas, oportunidade e 
desafios para o judiciário”. O encontro buscava o debate sobre os desafios 
e o desdobramento da infraestrutura de tecnologia da informação no 
Judiciário.

Os países participantes compartilharam suas experiências e o 
tema mais destacado foi o tribunal virtual. A Rússia, pela sua grande 
extensão territorial, conseguiu reduzir os custos com o transporte de 
presos e melhorou a comunicação das 830 penitenciárias pelas video-
conferências e audiências por aparelho celular. Isso faz com que haja 
segurança e veracidade nos documentos usados, pois a base de dados 
protege as informações pessoais dos usuários.

Utiliza, ainda, o sistema virtual de Justiça (e-Justice), em que 
é o acompanhamento por celular e e-mail, e também o sistema de 
biometria e de identificação facial na tramitação de documentos e nas 
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reuniões virtuais. Através disso, os dados e informações dos processos 
podem ser acessados e recebidos em tablets, notebooks e smartphones.

Outra referência é a China, a qual utiliza a inteligência artificial 
desde 2013 e, 95% dos serviços da Corte Suprema são online, diminuindo 
a burocracia da ação judicial. Outrossim, emprega o reconhecimento 
de palavras em base de dados com os depoimentos em áudio, o qual 
reduziu em até 30% o tempo de análise dessas informações. Esse sistema 
funciona atualmente em 32 províncias chinesas, com mais de um milhão 
de usuários. De acordo com Pei Xianding, juiz da Corte Suprema do 
Povo da China, já foram transmitidas 4,92 milhões de reuniões ao vivo 
e ainda deve haver um grande avanço pela frente.

Sem contar com a África do Sul, a qual apesar de enfrentar uma 
desigualdade econômica atenuada, impedindo o acesso igualitário à 
Justiça, ainda possui o desafio de superar a estrutura arcaica do Judiciário, 
que é uma área muito resistente às mudanças. Com a implementação de 
sistemas virtuais pelo Tribunal Constitucional, a digitalização dos pro-
cessos facilita a discussão dos temas e melhoram a gestão do fluxo dos 
casos, gerando menos fila nos cartórios.

Esses países demonstram que cada vez mais estão se desenvol-
vendo e o Brasil não pode ficar para trás. Em aprovação à modernização, 
o Ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sobre a justificativa de que o 
país deve ingressar no mundo virtual,  compartilhou algumas iniciativas 
que estão em andamento, tais como o Processo Judicial Eletrônico (PJe), 
o Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o Laboratório de Inovação 
para o PJe e o Victor.

Similarmente ao Victor, existem outras inteligências artificiais, 
como por exemplo Clara, Jerimum e Poti. Em conjunto com a Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o Tribunal de Justiça 
criou esses três robôs. Reduzindo o acúmulo de ações judiciais, Clara 
lê documentos, recomenda tarefas e sugere decisões, mas suas ações 
são submetidas para um servidor público analisar. Já Poti possibilita a 
penhora online de valores em contas bancárias de devedores e Jerimum 
categoriza e rotula processos. É importante ressaltar que Poti já está em 
funcionamento e os outros dois estão em fase de teste, embora já signifi-
carem um grande auxílio para o Tribunal do Rio Grande do Norte.
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Não é só no Direito que os robôs estão se inserindo; o Tribunal 
de Contas da União conta com a ajuda de Sofia, Alice e Mônica. Sofia 
é acrônimo para Sistema de Orientação sobre Fatos e Indícios para o 
Auditor, em que realiza diversas funções como ser um corretor para 
auxiliar o auditor na escritura do texto, indicando possíveis erros e 
compartilhando informações relacionadas ao tema descrito, além de 
verificar se a pessoa natural ou jurídica já está cadastrado no sistema 
do Tribunal de Contas da União. Já Alice analisa as licitações e editais 
publicados nos Diários Oficiais diariamente, quantificando o número 
de processos por estado e o valor de riscos de cada um, apontando 
ainda indícios de fraudes.

Por fim, Mônica, a abreviação de Monitoramento Integrado 
para Controle de Aquisições, coleta informações sobre as compras 
públicas na esfera Federal, incluindo os poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário, além do Ministério Público. Essas três tecnologias comprovam 
que a sociedade está desenvolvendo-se cada vez mais e a Justiça não 
pode ficar de fora.

Com esses exemplos, torna-se importante refletir se esses 
eletrônicos são realmente confiáveis. A União Europeia formou um grupo 
com 52 profissionais especializados em Inteligência Artificial (AI HLEG), 
selecionados pela Comissão Europeia, para nortear quais seriam os prin-
cípios fundamentais nessa tecnologia para torná-la confiável, entre eles o 
respeito pela autonomia humana, prevenção de danos, justiça e explica-
bilidade. A partir desses quatro pontos, foram ramificados outros como a 
não discriminação, promoção do bem-estar social e ambiental, a privaci-
dade, a responsabilidade e a transparência.

Os fundamentos citados anteriormente são características 
básicas para todo ser humano, que norteiam a vida em sociedade e 
são construídos a partir do convívio social. Como uma máquina não 
é um indivíduo, torna-se necessário projetar esses norteadores sobre o 
software da Inteligência Artificial, com o objetivo de resplandecê-los e 
reproduzi-los. Vale ressaltar que não é almejado uma igualdade entre 
o ser vivo e o computador, mas uma projeção de princípios sociais.

Baseando nesses elementos, é possível programar esse mecanismo 
a partir de uma base de dados pré-formada, limitando a sua atuação e 
alcance. Logo, essa tecnologia pode ser confiável se projetada da maneira 
adequada, possuindo uma grande efetividade e promovendo uma con-
tribuição extensiva no ramo do Direito.
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3.2. MÁQUINA JURÍDICA E DESAFIOS

Mauro Cappelletti e Bryant Garth na obra Acesso à Justiça, 
abordam sobre o Projeto Florença, em que buscam encontrar e obser-
var os gargalos estruturais da justiça para poder aplicar políticas para 
melhorar o ordenamento dos países. Fazendo uma divisão em ondas 
renovatórias do acesso à justiça, em que é válido ressaltar a terceira 
onda, foi demonstrado uma análise diferenciada para a grande máquina 
judiciária já estabelecida.

Nesse enfoque, duas vertentes foram traçadas: a intrínseca, a 
qual iria aplicar diretamente no sistema processual os instrumentos 
modernizadores e, a extrínseca iria modernizar o sistema a partir de 
fatores externos. Entre as políticas de superação abordadas foram os 
juizados especiais para a solução de pequenas causas, como os JEC’s 
(Juizados Especiais Cíveis) e JECRIM’s (Juizados Especiais Criminais), 
além de métodos consensuais baseados em acordos, tais como a arbitra-
gem, mediação e conciliação, diferenciando-se na competência de uma 
terceira pessoa para propor uma decisão.

Consolidando um sistema multiportas de resolução de conflitos 
alternativos à Máquina Judiciária, foi reduzida significativamente a 
procura ao Estado, adquirindo grande importância o método horizontal, 
em que não há relação de poder, sendo todos os sujeitos ativos demons-
trando suas autonomias privadas na construção de uma saída. Também 
possui outros benefícios nos quais as duas partes conseguem sair satisfeitos 
com a decisão final, a priori, existindo uma maior aceitação da decisão e 
por consequência, o seu cumprimento, junto de um distanciamento da 
burocracia estatal.

Essas ferramentas elaboradas no Projeto Florença limitaram o 
acesso direto ao judiciário, resultando na segurança jurídica, onde o seu 
acionamento só seria nos casos de execução da decisão através do uso 
da força. As partes conseguem mais liberdade, amparadas pelo sigilo e 
uma pessoalidade maior, já que conseguem customizar algumas partes 
do processo, por exemplo os prazos e as audiências.

Na verdade, segundo a obra de Leonardo Greco, “Garantias 
Fundamentais do Processo: o Processo Justo”, todos as pessoas naturais e 
jurídicas, independentemente de qualquer condição, possuem o direito 
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de dirigir-se ao Poder Judiciário e deste receber resposta sobre qualquer 
pretensão. Este é um direito que todos devem ter a possibilidade concreta 
de exercer, para a proteção pessoal ou coletiva, oriunda de relações entre 
particulares como também entre particular e o Estado. A questão a ser 
discutida não é a extinção do poder judiciário, mas a sua verdadeira 
efetividade em processos que demoram mais que o necessário.

O acesso à Justiça, como direito fundamental, resplandece a 
garantia que cada cidadão tem individualmente a possibilidade de exercer 
a função jurisdicional sobre determinada pretensão de direito material, 
sobre o mérito do seu pedido. Logo, esse direito não pode ser frustrado 
por obstáculos, que poderiam ser superados através do uso da tecnologia 
e outros meios mais céleres.

A internet ajuda na democratização do acesso à informação 
através da produção intensa de conteúdo pelos meios telecomunicativos 
e pelo seu grande espaço para o download de estudos e pesquisas. O seu 
uso na Inteligência Artificial ainda é muito limitado, pela escassez de 
padrões definidos a partir de análise de dados, além de poucos especia-
lizados no assunto que poderiam utilizá-la de maneira devida. Portanto, 
ainda é necessário melhorar a óptica social para o aprimoramento desse 
instrumento de alto potencial.

Mesmo que pequenos, significativos avanços na parte da doutrina 
jurisdicional já foram feitos, como por exemplo a Jurimetria, que serve 
de base para a tecnologia no âmbito jurídico, pois se refere à aplicação 
de técnicas quantitativas comuns à estatística. Esse mecanismo ajuda a 
criar políticas públicas e decisões mais justas e eficientes, partindo de três 
prismas de análise.

O primeiro é em relação à elaboração legislativa e gestão pú-
blica, auxiliando o embasamento de tomada de soluções. O segundo 
refere-se a decisão judicial, ponderando fatores humanos e sociais sob o 
embasamento de normas jurídicas aplicáveis, tais como a jurisprudên-
cia, sabendo se a posição dominante nos tribunais está em decadência 
ou tendência. E o último ajuda na instrução probatória, possibilitando 
ao litigante conhecer suas chances de sucesso pelas provas juntadas no 
processo.

Cada vez mais surgem meios para desenvolver a área jurídica e 
servir como um material de consulta para complementar o conhecimen-
to jurídico de um funcionário público, centralizando e automatizando 
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diversas tarefas que produzem uma grande quantidade de dados. Fábio 
da Rocha Gentile, sócio fundador da BGR Advogados, escreveu uma 
publicação no site Jota fazendo uma comparação entre a Inteligência 
Artificial e o Dr. Watson, auxiliar do Sherlock Holmes, que são perso-
nagens das obras de Arthur Conan Doyle. Dr Watson é o coadjuvante 
e nunca poderá substituir as ações de Holmes, pois só este utiliza-se 
da criatividade, raciocínio, argúcia e argumentação, característicos da 
inteligência humana, assemelhando-se ao advogado.

Diante disso, surgem diversas dúvidas sobre o emprego e futuras 
profissões, deixando a maior parte de perguntas sem resposta. De acordo 
com uma entrevista de Rodrigo Pimentel, CEO do Affero Lab, ao Jornal 
Nexo, o conservadorismo e a resistência ao novo são elementos preju-
diciais para o mercado de trabalho. Também aborda que toda inovação 
possui seus riscos e dificuldades, podendo superá-los através da prática 
e do conhecimento teórico. Ainda adota um viés diferenciado ao dizer 
que a tecnologia proporciona mais vagas de emprego, pois há uma nova 
demanda de profissões especializadas à tecnologia, como análise de 
dados e desenvolvimento de software, quantificando mais cargos do que 
interessados.

Mesmo havendo uma demanda por uma especialização, existem 
profissões existentes que vão sumir até 2025, segundo uma pesquisa feita 
pela consultoria multinacional EY, em 2017, principalmente aquelas de 
ocupações braçais e de processos lógicos. Apesar de haver essa estimativa, 
é válido discutir se este paradigma se enquadra no Direito, já que a 
tecnologia transmite uma imagem auxiliadora em questões básicas e 
omite futuras substituições de funções de extrema importância.

O Victor, em questão, realiza quatro funções, antigamente 
realizadas por funcionários públicos. As tarefas são muito sistemáticas 
e se forem realizadas por um conjunto de banco de dados em um curto 
espaço de tempo, possibilitará a esses indivíduos ligados ao poder judi-
ciário que aprendam e dediquem-se a ações mais rebuscadas, tais como 
a tomada de decisão.

Levando em consideração a busca da celeridade nos litígios 
da Justiça, torna-se importante analisar a importância da Inteligência 
Artificial para o andamento dos casos judiciais. De acordo com o anu-
ário, em 2019, a Corte do Supremo Tribunal Federal registrou 35 mil 
processos em tramitação, menor número desde a Constituição de 1988, 
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graças à modernização e à inovação tecnológica, sendo fundamental o 
processo eletrônico para quebrar barreiras e paradigmas controversos.

Ademais, a quantidade no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) 
de causas vem diminuindo a cada ano, segundo o anuário Justiça em 
Número 2019. Em 2016, o STJ tinha mais de 370 mil processos em tra-
mitação. No ano seguinte, houve uma redução de 11% no acervo, e 2017 
chegou ao fim com 330 mil processos em tramitação. O ano de 2018 
marcou um novo recorde, com redução de 11,1%, levando o estoque 
ao patamar de 293.375 processos. Esses números demonstram que a 
população está insatisfeita com o trâmite de uma causa, pensando se 
realmente vale a pena entrar com uma causa ou se prefere seguir por 
métodos alternativos, como a arbitragem, conciliação e mediação, já 
abordados anteriormente.

A Constituição elenca como uma garantia estrutural do pro-
cesso a duração razoável do processo no inciso LXXVIII do artigo 5º, 
pela emenda constitucional 45 de 2004. Apesar de ser garantida cons-
titucionalmente, ela não é totalmente aplicada na prática. O período 
aceitável seria aquele tempo mínimo necessário para que haja o respeito 
de outras garantias fundamentais e que o juiz consiga formar o seu 
convencimento, mas ocorre uma duração excessiva que encontra 
respaldos em diversos fatores.

Entre possíveis exemplos estão o excesso de demandas, pela cres-
cente conscientização dos cidadãos pelos seus direitos, a estruturação de 
uma cultura de litígio e a atuação do Estado como o maior violador de 
direitos. Também as imperfeições legais, já que o legislador exige provi-
dências burocráticas e aborda um excesso de regulamentação que fazem 
diferença no trâmite do processo. Muitas vezes a morosidade parte do 
comportamento das partes e advogados com artifícios protelatórios, 
atuando de diversas maneiras para realmente atrasar a resolução, agindo 
pela litigância de má-fé.

A redação do inciso LXXVIII é uma importação do artigo 111 
da Constituição Italiana, excluindo a consequência do seu descum-
primento ao não abordar sobre a indenização do Estado à parte pre-
judicada por danos morais, pelo desgaste emocional do indivíduo em 
relação à demora. O artigo da Constituição Italiana possui um caráter 
punitivo e educativo, sendo mais vantajoso para o Estado investir no 
poder judiciário para diminuir as condenações. Como no Brasil, não 
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há consequência prevista legalmente, o trecho da Constituição brasileira 
possui mais um caráter simbólico.

Uma duração razoável do processo seria a diferença entre um 
período tolerável e excessivo, não havendo uma determinação conceitual 
pré-estabelecida. Com isso, é adotada a teoria do não-prazo, em que é 
no caso concreto que se deve analisar o prazo, com base na complexidade 
da causa e o comportamento das partes e autoridades, não fugindo do 
princípio da razoabilidade.

A tecnologia entra como um auxílio nos problemas estruturais do 
poder judiciário, pois a infraestrutura não cresce no mesmo ritmo que as 
demandas, sendo a falta de recursos tecnológicos um ponto crucial para 
uma insuficiência material. O processo eletrônico ajudou muito nesse 
aspecto, facilitando o atuar de diversos funcionários públicos, principal-
mente às partes e aos advogados. Com ele, a prática de atos processuais 
pode ser feita através da internet, como o acompanhamento do processo, 
protocolar petições e o recebimento de intimações. Essa grande mudança, 
regulada pela Lei nº 11.419/2006, revolucionou o âmbito jurídico e só 
representa uma parte do poder das inovações na área do Direito.

A Inteligência Artificial pode impulsionar ainda mais o Brasil. 
Para tal, é preciso primeiro haver uma conscientização maior de como a 
tecnologia é importante para a vida cotidiana e de que é preciso aceitar 
as mudanças constantes que a atualidade presencia. Mesmo com muitas 
críticas contrárias, se realmente esta inovação continuar a ser desen-
volvida e estudada, a área jurídica brasileira irá possuir mais elementos 
para superar a morosidade da Justiça.
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Portanto, nosso sistema jurídico enfrenta diversas dificuldades 
que impossibilitam a sua celeridade. O Brasil ainda tem muito para 
adquirir na área tecnológica e, principalmente, na atuação da internet 
nos campos laborais. Pontos como a efetividade, contribuição e confia-
bilidade regem as discussões sobre esse tema.

A Associação Internacional de Inteligência Artificial e Direito 
(Iaail) acredita que a Inteligência Artificial deve ser estudada de forma 
multidisciplinar, considerando as condições técnicas, impactos econô-
micos, sociais e culturais. Além disso, defende que o emprego de algorit-
mos capazes de coletar e classificar informações, impulsionam juristas 
a atuarem com mais qualidade e produtividade, por se desvencilharem 
de tarefas repetitivas e terem acesso rápido e eficiente ao conhecimento 
específico necessário ao seu labor intelectual.
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 RESUMO

O direito atual foi construído e influenciado com os acontecimentos 
da segunda guerra mundial e trouxe a valorização de valores humanos 
de solidariedade e dignidade humana. Saindo, portanto, de um positi-
vismo de direito puro, ou seja, leis e normas sem valores para um pós 
positivismo com a axiologia. E isso bate de frente com a implementação 
da inteligência artificial, pois valores são algo humano que algoritmos 
e fórmulas não conseguem ter. O direito é interpretativo e formado por 
valores humanos, ética e moral são quem trabalham nessa interpretação. 
Há casos em que fórmulas podem solucionar e indicar a melhor solução.

Palavras-Chave: axiologia, positivismo, humano, interpretativo.
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1. INTRODUÇÃO

Na sua caminhada histórica, o direito vem se construindo e 
buscando uma certa adaptação ao contexto sócio-político, econômico 
e filosófico no qual se insere. No contexto das chamadas modernidades 
líquida (BAUMAN, 2001) e reflexiva (GIDDENS; LASH; BECK 2012, 
p. 12) a prestação jurisdicional no Estado de Direito constitui tema de 
relevância pelo seu objeto e também pelo aproveitamento prático que 
aponta para realização da justiça substancial, conforme se comprova no 
âmbito do pensamento jus- filosófico (DEL VECCHIO, 2003, p. 61 e 
ss.). Uma das primeiras preocupações na contemporaneidade está no 
problema do tempo para se realizar essa justiça e, por este aspecto, 
o avanço tecnológico aponta para uma necessária reorganização da 
dinâmica processual.

O direito processual cada vez mais busca uma maior celeridade 
na prestação jurisdicional e, não à toa, neste contexto o constituinte deri-
vado reformador estabelece no sistema jurídico constitucional brasileiro, 
em 2004, a chamada Emenda Constitucional nº45, que traz à tona, como 
direito fundamental, a razoável duração do processo. Cabe ressaltar que 
esta “razoável duração do processo” depende do contexto histórico, social 
e tecnológico em que uma dada sociedade se encontra.

É nesta realidade que nos deparamos com Victor, uma inteli-
gência artificial que trabalha na análise de processos. A discussão sobre 
o tempo e sua otimização sempre será pauta e, embora, nem sempre a 
celeridade seja uma direta resultante da presença da tecnologia no âmbito 
processual, não restam indagações fundamentais sobre sua contribuição 
neste sentido.

Uma certa ambivalência ainda persiste, visto que ao mesmo 
tempo que denota avanço no sentido aprimoramento das técnicas e 



778

I JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

tratamento dos autos, das instituições e das partes, propõe-se, redefine 
e, se refina, se padroniza, na medida em que a tutela é exercida como ju-
risdição prestada nos termos da disponibilidade da justiça de forma dife-
renciada (SILVA, 2018, 525 e ss.). Reafirma-se, também, pela celeridade, 
um dos princípios processuais fortemente presente nesta nova constru-
ção, mas também compreendendo forma de resolução dos conflitos mais 
saneada e otimizada que, na medida em que são dirimidos registram 
jurídica e judicialmente as inovações processuais na prestação, assim, 
denunciando uma dupla renovação processual.

Este projeto irá refletir e analisar a formação histórica do direito 
e suas fontes com foco no Pós-Segunda Guerra, processo decisório de 
Victor nas questões materiais e formais do direito e qual o limite da inte-
ligência artificial e sua participação em decisões. Neste estudo preliminar 
com resultados ainda parciais, a preocupação 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.
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2. METODOLOGIA

Leitura sobre o direito constitucional, civil, processual e penal 
para fundamentar as teorias, além da pesquisa de notícias sobre a inte-
ligência artificial batizada de Victor. Comparação entre os conteúdos 
materiais e formais do direito, princípios processuais e penais. Estudo 
sobre a formação do direito ao longo do tempo de acordo com eventos 
histórico-sociais.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. FORMAÇÃO DO DIREITO, SUAS FONTES E CONTEÚDOS

O direito é formado por símbolos e marcas ao analisarmos sua 
formação, no direito o símbolo da justiça é representado por Thêmis, 
a deusa grega da justiça, ela é representada por uma mulher de olhos 
vendados, em uma mão segurando uma espada e na outra uma balança, 
como bem representado na obra “ Entre Têmis e Leviatã: uma relação 
difícil: o estado democrático de direito a partir e além de Luhmann e 
Habermas” (NEVES, 2006). Cada item simboliza algo do direito: a 
balança a proporcionalidade da pena ao crime, a espada o poder para 
punir alguém e a venda para mostrar a imparcialidade. Ao pensar sobre 
esses itens é possível ver que cada um simboliza um pilar do direito e 
assim formam a justiça.

A Segunda Guerra Mundial foi um embate de extrema violência, 
tanto sob um olhar simbólico, como sob um olhar acerca das estatísticas 
que legou. Nesta linha, não só houve números extremos de mortes, mas 
também é possível identificar elevada violação à dignidade humana (FA-
LEIRO, 2016). A guerra trouxe diversos impactos no mundo e no direito, 
pós o fim da guerra houve a criação da Organização das Nações Unidas 
em 24 de outubro de 1945 (ONU - “uma organização internacional 
formada por países que se reuniram voluntariamente para trabalhar pela 
paz e o desenvolvimento mundiais”) e a criação da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos em 10 de dezembro 1948, que embora não possua 
valor normativo, ou seja, não impõe obrigações ou direitos. Que serve 
como fonte interpretativa e de “inspiração” para outras constituições.
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Grande parte das constituições dos países do mundo alterou e 
passou a ter influência e base em valores humanos, mais especificamen-
te dignidade humana, solidariedade e igualdade. Como já abordado, o 
direito é influenciado pelo contexto histórico em que é construído e a 
Segunda Guerra foi um marco no direito, tanto que levou a diversas 
alterações buscando prever futuras violações e situações envolvendo 
os valores humanos. A Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 possui um extenso número de normas voltadas para garantias 
fundamentais do ser humano. Um a suposta alteração de direção filosó-
fico-jurídica do Positivismo ao denominado Pós- positivismo que tem 
por pressuposto uma conexão necessária entre direito e justiça (LIMA, 
2014, p. 125 e ss.), que relaciona os valores sociais com normas de 
natureza principiológica, deu ensejo a uma forma jurídica que enfatiza 
a interpretação. Essa possibilidade de interpretação elevou a abrangência 
das normas.

A Constituição brasileira possui normas de conteúdo tipicamente 
constitucional (material), mas também possui normas sem esta caracte-
rística (natureza meramente formal). A doutrina costuma considerar que 
as normas de conteúdo material contêm os seguintes temas: estruturação 
da forma de Estado, regime, sistema e forma de governo; repartição entre 
os entes estatais; direitos e garantias do homem fundamentais do homem 
(SOUZA NETO; SARMENTO, 2013, p. 50). Já as normas na perspectiva 
material são normas que, presentes na constituição, não abordam maté-
rias tipicamente constitucionais. A inconteste evolução que o Direito 
Constitucional alcançou é fruto, em grande medida, da aceitação dos 
direitos fundamentais como cerne da proteção da dignidade da pessoa 
(VINCENTI, 2009, p. 142) e da certeza de que inexiste outro documento 
mais adequado para consagrar os dispositivos assecuratórios dessas 
pretensões do que a Constituição.

Esse trecho só comprova que o direito e seus ramos são fruto de 
uma evolução feita ao longo do tempo que trouxe diversas mudanças. O 
direito civil também sofreu grandes mudanças, pois teve a inclusão dos 
direitos da personalidade, que são direitos de todo cidadão. Segundo 
Carlos Roberto Gonçalves (2019) há uma clara explicação dessa mudança:

A escola de direito natural, diversamente, é ardorosa defensora 
desses direitos inerentes à pessoa humana, prerrogativas indivi-
duais que as legislações modernas reconhecem e a jurisprudência, 
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lucidamente, vem protegendo. Nessa ordem de ideias, os dou-
trinadores em geral entendem que caberia “ao Estado apenas 
reconhecê-los e sancioná-los em um ou outro plano do direito 
positivo- em nível constitucional ou em nível de legislação 
ordinária -, dotando-os de proteção própria, conforme o tipo de 
relacionamento a que se volte, a saber: contra o arbítrio do poder 
público ou as incursões de particulares.

Todos os direitos citados e conteúdos remetem aos direitos 
fundamentais que são uma grande conquista para o homem e que é 
fruto de muita luta e foi construído durantes muitos anos.

O desenvolvimento dos direitos fundamentais não se deu em 
um mesmo e único momento histórico. Enquanto consequência das 
conquistas políticas angariadas, aos poucos, pelo homem, referidos 
direitos foram aparecendo e, gradativamente, disciplinados nos textos 
constitucionais.

O objetivo de trazer todos esses aspectos históricos e infor-
mações sobre a formação do direito, mais especificamente o direito 
brasileiro, é apenas para evidenciar a complexidade e conceder uma 
noção dos conteúdos que são envolvidos ao estudar qualquer assunto 
ligado aos direitos fundamentais e à defesa do ser humano. Para se falar 
de uma suposta evolução no direito é preciso, antes de tudo, analisar o 
passado, compreender o presente e, quem sabe (?) vislumbrar alguns 
traços do futuro mais próximo que se avizinha.

3.2. DIREITO PROCESSUAL E AS ONDAS RENOVATÓRIAS

Como foi dito anteriormente o direito muda de acordo com 
as novas visões de mundo, ou seja, ele avança de acordo com as ne-
cessidades humanas sempre tentando prever futuras situações, a fim 
de salvaguardas direitos dos indivíduos/ cidadãos. Para garantir que 
algo está funcionando bem é necessário se ter um administrador e é 
justamente por isso que temos o direito processual. Trata-se do ramo 
do direito público que contém os princípios e normas legais que regu-
lamentam os procedimentos jurisdicionais, tendo como objetivo 
administrar o direito. Esse ramo é responsável também pelas ondas 
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renovatórias, que são movimentos buscando evoluir o direito e torná-lo 
mais acessível, célere e eficaz (DINAMARCO; LOPES, 2016, p. 252). O 
direito brasileiro passou por duas fases e está na terceira atualmente.

A primeira fase é a imanentista do processo, ou fase sincrética, 
vai até meados do século XIX. O direito viveu duas fases determinadas a 
fase da codificação (períodos anteriores) com pretensão de reunir tudo 
em códigos com função de exaustão dos ramos do direito, sempre 
tentando prever todas as possibilidades. Atualmente vivemos uma fase 
de descodificação, os códigos têm função de base dos processos auxiliados 
por leis especiais. (DINAMARCO; LOPES, 2016, p. 17/18).

A fase imanentista era uma época de codificação com o código 
civil no topo, ou seja, a principal lei que regulava a sociedade. Nesse 
momento o direito processual não tinha autonomia, ele era imanente 
no direito civil. O código civil previa alguns processos e disposições que 
trabalhavam questões formais, burocráticas e regras de procedimentos.

A segunda fase: fase Bulow. Temos uma ruptura e o direito pro-
cessual se desloca para o ramo público e com autonomia. Bulow começa 
sua obra com algumas preocupações: Passagem do direito privado para 
o ramo público. Através da análise de processos e da relação entre duas 
pessoas passa a ser triangular com a presença do juiz, o estado vai ser 
chamado para avaliar a questão e aplicar a força na decisão com poder 
decisório e coercitivo. Ele tentou mostrar como essa relação entre dois se 
torna uma relação entre três com o estado. Faltava demonstrar a questão 
da autonomia, não bastava dizer que tinha autonomia científica, então 
começou um esforço doutrinário para construção dos conceitos e dos 
institutos próprios do processo. (DINAMARCO; LOPES, 2016, p. 18/19).

Terceira fase: instrumentalista do processo que começa em 
1970. Mudança não é do mesmo grau da anterior, porque não possui 
ruptura, é apenas um passo adiante e buscar outras preocupações. O 
que houve foi um acréscimo, pois já estava no direito público, é uma 
fase de caráter prático e traz uma modernização do processo e inclusão 
de novos processos com a busca da celeridade do processo. Essa fase é a 
que o direito brasileiro está inserido atualmente, as principais preocupa-
ções são: criar um direito mais acessível e mais célere sem comprometer 
um julgamento justo, correto ou violar princípios. Essa necessidade de 
celeridade se dá devido ao inchaço criado no sistema processual devido 
a diversos fatores, inclusive, a demora e alto número de processos. (DI-
NAMARCO; LOPES, 2016, p. 19)
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Nessa fase temos diversas inovações buscando modernizar o 
direito processual como: a criação de juizados especiais (Lei. 9099/95 
- Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras 
providências.); Tutela Antecipada que foi introduzida 1 ano antes dos 
juizados especiais, assim inaugura um novo modelo decisório, mais 
rápido para situações de urgência em que a demora do processo poderia 
levar ao dano; a busca pela resolução de conflitos utilizando métodos 
consensuais, que são métodos de resolução que não acionam o sistema 
jurisdicional, justamente querendo evitar a excesso de processos.

3.3. A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL ENTRANDO COMO UMA NOVA FERRAMENTA

A tecnologia já faz parte do cotidiano de quase todos os brasi-
leiros e está cada vez mais integrado na sociedade, e no direito não seria 
diferente, a busca por novas tecnologias para auxiliar os processos já 
começou. Após esclarecer todo o plano de fundo e história do direito 
atual e como foi construído, com auxílio do direito processual entender 
a busca por evolução e os problemas do sistema jurisdicional brasileiro, 
será discutido uma nova ferramenta que pode ajudar a solucionar grande 
parte do problema de celeridade.

E é principalmente se preocupando com a celeridade e um 
sistema lotado de processos que pesquisadores estão desenvolvendo 
meios como a inteligência artificial para atuar no lugar de advogados, 
foi criado a ferramenta “Victor” e o Processo Judicial Eletrônico. Por 
enquanto essa ferramenta acessará todos os recursos extraordinários 
que chegam ao Supremo e identificará quais se encontram vinculados a 
determinados temas de repercussão geral. Embora essa ação represente 
apenas uma pequena parte (mas, bastante relevante) da fase inicial do 
processamento dos recursos no Tribunal, ela já envolve um alto nível 
de complexidade em aprendizado no âmbito da inteligência artificial. 
Segundo o STF (2019):

O programa VICTOR, que está em fase de estágio supervisionado, 
promete trazer maior eficiência na análise de processos, com eco-
nomia de tempo e de recursos humanos”, disse Toffoli. As tarefas 
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que os servidores do Tribunal levam, em média, 44 minutos, o 
VICTOR fará em menos de 5 segundos. Porém, garante o minis-
tro, o investimento tecnológico não dispensa o investimento no 
capital humano. “A informatização das rotinas de trabalho exige 
a requalificação da força humana.

E continua, posteriormente, elucidando (SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, 2018):

VICTOR não se limitará ao seu objetivo inicial. Como toda tec-
nologia, seu crescimento pode se tornar exponencial e já foram 
colocadas em discussão diversas ideias para a  ampliação de  suas  
habilidades. O objetivo inicial é aumentar a velocidade de trami-
tação dos processos por meio da utilização da tecnologia para 
auxiliar o trabalho do Supremo Tribunal. A máquina não decide, 
não julga, isso é atividade humana. Está sendo treinado para 
atuar em camadas de organização dos processos para aumentar 
a eficiência e velocidade de avaliação judicial.

A tecnologia tem evoluído constantemente e o ser humano vem 
se aproveitando dessa tecnologia para tornar a vida mais prática, rápida 
e com o máximo de informação, e o direito não foge dessa onda tecno-
lógica. O direito busca sempre evoluir, nesse trecho da notícia divulgada 
pelo próprio STF acerca de Victor, abaixo reproduzida, temos alguns 
exemplos que confirmam isso. Em recente notícia, o STF (2019) informou 
divulgou que Dias Toffoli afirmara que o Judiciário brasileiro sempre 
esteve à frente em termos de inovação tecnológica. Neste sentido lembrou 
a criação da urna eletrônica pela a Justiça Eleitoral, em 1996, bem como 
das transmissões ao vivo das sessões do Plenário do STF, o que ocorre 
desde 2002, chegando até mesmo à criação do “Plenário Virtual” em 
2007, ambiente no qual os ministros do STF julgam processos de forma 
colegiada.

Como acima afirmado, Victor tem tido uma atuação sem grandes 
graus de complexidade, por enquanto. A sua eficiência nos leva a pensar no 
futuro. Por enquanto ele atua apenas em questões recursais. Porém, a 
questão que se abre é a seguinte: será que futuramente ele poderá produ-
zir sentenças e proceder julgamentos? Essa é uma questão a ser estudada. 
Não se sabe ainda se vai poder ou não, mas a ideia de um algoritmo e 
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números sentenciar um ser humano é algo muito novo nunca pensado 
antes e envolve questões éticas bastante complexas.

Uma das garantias do direito processual é exatamente a imparcia-
lidade do juiz, mas não a necessariamente a neutralidade. Victor pode 
alcançar não só a imparcialidade como também a neutralidade, mas como 
vimos antes, o direito envolve conteúdos materiais que necessitam de 
interpretações que, em princípio, só podem ser realizados por humanos. 
Isso porque tais interpretações envolvem valores construídos e adquiridos 
no contexto da vivência humana e que, possivelmente, possam não vir a 
ser passíveis de serem interpretados, já que nem sempre fica claro como a 
densa teia computacional chega a uma específica decisão.

A inteligência tem a seu favor o vasto conhecimento das normas, 
algo que o ser humano nunca vai alcançar no mesmo nível. Todavia, 
uma pessoa tem um modus procedendi de interpretar que, talvez, uma 
máquina não possa alcançar em toda a extensão. Se no âmbito quan-
titativo/formal o Victor pode ser implementado de maneira melhor e 
de maneira mais adequada, o mesmo não ocorre quando pensamos em 
uma análise que tenha por objeto elementos muito sutis do processo de 
interpretação humana. Por mais que a tecnologia avance, sentimentos e 
valores são complexos demais para que números, algoritmos e progra-
mação compreendam.

3.4. COMPARANDO INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL À INTELIGÊNCIA HUMANA

Primeiro é preciso entender como funciona o processo de tomada 
de decisões da inteligência artificial Victor, para podermos compará-lo 
ao do ser humano e, assim, termos condições de fazer uma análise dos 
pontos favoráveis e contrários para cada lado.

Segundo notícia veiculada pelo próprio STF, VICTOR está na 
fase de construção de suas redes neurais. Neste momento busca aprender 
a partir de milhares de decisões já exaradas no STF, fundamentalmente 
no que diz respeito à aplicação de diversos temas de repercussão geral. 
Assim, o objetivo, nesse momento, é que ele seja capaz de alcançar 
altos níveis de acurácia – medida de efetividade da máquina –, a fim de 
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que possa auxiliar os servidores do Supremo Tribunal em suas análises 
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2018).

Embora ainda não tome a decisão final do processo é Victor 
quem avalia para dizer se cabe ou não recurso. Nesta linha, conforme 
a tecnologia avança e há expectativa que, futuramente, ele possa vir a 
efetivamente proceder essa decisão.

O campo do direito vem tentando se antecipar, tentando vislum-
brar como será um mundo com decisões finais realizadas pela inteligência 
artificial, principalmente no que se refere à imparcialidade/ parcialidade 
da decisão. A máquina é bem mais rápida que o homem, além de ter acesso 
ilimitado a informação de qualquer código ou constituição. A sua 
imparcialidade está fundada no fato de não possuir sentimentos ou estar 
envolvida a questões psicológicas circunstanciais. O problema é que o 
processo interpretativo se encontra muito fortemente (se não exclusiva-
mente) ligado à rudeza da condição humana, mais especificamente aos 
seus princípios e entendimento.

Enquanto a imparcialidade é exigida ao juiz, a neutralidade não 
o é dada a sua impossibilidade objetiva de ser atingida (PEREIRA, 2006, 
p. 28). O que se quer dizer é que ele não julga baseado em vontades 
contaminadas por alterações psicológicas, mas sim de maneira isenta, 
baseado em fatos e concedendo razão a parte que o convencer. Deve ser 
equidistante, ou seja, estar exatamente no centro e na mesma distância 
de cada uma das partes envolvidas.

Nesse particular, a diferença entre um juiz neutro e um juiz 
imparcial é muito confundida. Se entendemos possível a existência do 
juiz imparcial, não consideramos possível a existência do juiz neutro. 
Senão, vejamos a partir de uma particularidade referente aos princípios 
do direito penal. A adoção de uma perspectiva humanista do direito 
penal sustenta que o poder punitivo estatal não pode aplicar sanções 
que atinjam a dignidade da pessoa humana ou que lesionem a constitui-
ção físico-psíquica dos condenados. Na verdade, a adoção desta visão 
pelo sistema constitucional brasileiro acaba por determinar a inconsti-
tucionalidade de qualquer pena ou consequência do delito que crie tais 
afrontas à constituição física ou psíquica do indivíduo.

Nesta linha, são valores assumidos pela comunidade jurídica 
que perpassam ao sistema jurídico constitucional pela via principiológica. 
Já que fizemos referência à questão penal, podemos apontar, a título de 
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exemplo, o princípio da presunção de inocência (inclusive incluído no 
Texto Constitucional, mais especificamente no seu Art. 5º, LVII). Toda-
via, há outros princípios interpretativos genéricos mais vinculados a um 
viés interpretativo e que são fundamentais no processo de interpretação 
que tome por base o ser humano, como, por exemplo, o princípio da 
proporcionalidade e o princípio da proibição do retrocesso.

Em todos é exigido do juiz uma certa compreensão sobre o réu, 
pois ele deve ser justo e se vincular ao princípio-norte do sistema jurídico-
-constitucional brasileiro, ou seja, o princípio da dignidade humana, algo 
que uma máquina que se guia por meio de algoritmos ainda não é capaz 
de fazer. Victor pode ter armazenado muitas decisões em seu software, 
porém cada caso tem sua própria razão (e não estamos falando de uma 
simples lógica matemática). Portanto a interpretação e entendimento do 
caso são fundamentais, assim como entendimento aprofundado acerca 
dos princípios jurídicos e dos metaprincípios interpretativos.

Tanto Victor, como os seres humanos que atuam no âmbito 
jurídico, possuem características únicas que contribuem para o direito. 
Não parece ser adequado observar essa nova tecnologia como um adver-
sário que compete deslealmente retirando empregos. O grande objetivo 
é tão somente trazer eficiência à distribuição da justiça. Existem dife-
renças claras entre a capacidade de um ser humano e a capacidade de 
uma máquina, mas o ser humano ainda possui características únicas 
que não são substituíveis.

Porém, não podemos desconsiderar o fato de que é cada vez mais 
avançado o grau de entendimento que os softwares vêm adquirindo em 
relação aos padrões de linguagem. Em uma das técnicas de inteligência 
artificial denominada processamento de linguagem natural, ultrapassa-se 
o modelo de buscador de palavras para levar em consideração a semân-
tica, o contexto, o sentido da frase. No caso da elaboração de decisões, 
embora, por óbvio, o robô, não “compreenda” a decisão construída, ele 
consegue elaborar um quadro classificatório de forma a comparar as 
diversas decisões indicando pelas semelhanças se são procedentes ou 
improcedentes. De toda forma, o que fazer e como proceder diante de tais 
informações ainda depende de uma interpretação humana. (OPINIÃO, A 
ciência de dados e a inteligência artificial no Direito em 2018 - Parte I, por 
Alexandre Zavaglia Coelho).
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3.4. IMPLANTAÇÃO DA TECNOLOGIA

A implantação desta nova tecnologia tem de se deparar com 
redundâncias sistêmicas não previstas nas variáveis da programação, 
mas naturalmente sanáveis. O problema é o tempo e o prejuízo potencial 
detectado nas hipóteses em que a resolução fora requerida. Além dessa, 
outra configuração em permanente construção coloca-se na interlocu-
ção eletrônica com a processualística, qual seja, da real necessidade de 
qualificação de todos os profissionais envolvidos, urgentemente deman-
dada, tanto para postulantes, quanto para o juízo. Neste contexto, os 
princípios processuais correspondem a elementos dos quais não se pode 
prescindir diante das situações cotidianas de decisão entre o elemento 
formal e o direito propriamente dito.

Além dessas variáveis da programação, outro obstáculo é o 
aspecto moral e ético. Muitas pessoas não vão concordar com a ideia de 
uma máquina proceder julgamentos ou funcionar como parte em um 
processo. Em uma perspectiva de um futuro que se aproxima, é possível 
que Victor atuando como juiz possa vir a ser mais aceito do que atuando 
como promotor ou como advogado de defesa. O ser humano, como um 
ser naturalmente emocional, sente-se mais seguro em uma ambiência 
em que se vislumbre a presença de empatia. É reconhecida a preferência 
de pessoas mais idosas por médicos que conversam com o paciente e 
com estes mantêm uma relação de atenção. No caso da justiça, possi-
velmente Victor julgando venha a ser mais aceito porque é ele próprio a 
garantia de imparcialidade e, diriam alguns, até mesmo da neutralidade. 
A inteligência artificial pode se adaptar com maior facilidade às questões 
formais do que as questões materiais, estas ligadas a valores (âmbito 
axiológico).

A grande questão que se levanta é como essas decisões serão 
feitas e no que serão baseadas, de forma a se alcançar um maior aprovei-
tamento e uma menor possibilidade de erro. Neste sentido, entendemos 
a necessidade de que a máquina se ajuste aos aspectos axiológicos a que 
fizemos referência, pois do contrário a questão que se abre é a seguinte: 
qual a garantia que a celeridade nos processos vai garantir um julga-
mento justo?
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Neste caso, é de se supor que a máquina “aprenderia” errando, 
até finalmente evoluir a ponto de conseguir compreender tais princípios 
de justiça. O problema é que o tempo de aprendizado pode ser excessivo 
e suas decisões possam acarretar em danos severos ao jurisdicionado. 
Por isso a implementação de Victor deveria ser feita de maneira cautelosa, 
iniciando por campos em que o nível de complexidade seja de menor 
dimensão. A ideia é promissora, mas a decisão sobre o ritmo de implan-
tação deve ser ponderada: de um lado, a adoção célere, mas sem garantia 
de que a inteligência virtual consiga apreender rapidamente acerca dos 
valores que circunstanciam o direito; de outro lado, a implementação 
em “passos” mais vagarosos, mas com menos riscos de cometimentos de 
danos. Ora, se o direito tem como função primordial proteger direitos, 
não há como, em nome de uma justiça mais célere, aceitar o resultado 
da violação desses direitos.

Aliás, importa ressaltar que nos ramos do direito onde há o 
envolvimento de valores se dá em alta escala, como o direito penal, a 
inteligência artificial parece encontrar maiores dificuldades. Como 
decidir, por exemplo decidir se algo foi feito mediante forte emoção ou 
relevante motivo social? Fórmulas e algoritmos ainda não parecem ser 
capazes de interpretar valores humanos devido as suas altas complexi-
dades, frutos de uma construção histórica e social.

Para a implantação dessa tecnologia no direito o ideal é que 
se veja esse processo como um trabalho conjunto: máquina e homem. 
Reitera-se que não é mais possível a esta altura do desenvolvimento 
tecnológico (que tantos benefícios concede ao ser humano) interpretar 
Victor como um rival. Victor é uma parte da solução de problemas e 
não um problema.

É natural que os operadores do direito se sintam imediatamente 
ameaçados por estas novas e imensuráveis potências tecnológicas e por 
isso recepcionar de maneira errada a ideia da inteligência artificial. 
Porém, vale destacar uma frase de Sócrates em relação a esta específica 
situação: “O segredo da mudança é não focar toda sua energia em lutar 
com o passado, mas em construir o novo”. Essa frase que tem grande 
atualidade em meio às mudanças paradigmáticas que ocorrem em 
todas as áreas do conhecimento, também deve ser, agora, pensada pelos 
juristas e operadores do direito, em geral. A mudança não está sendo 
requerida apenas no âmbito da elaboração normativa, mas também nos 
próprios instrumentos de processamento jurídico.
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Nesse sentido, não há como negar que o sistema processual 
levado a cabo pelo Poder Judiciário passa por uma crise, no âmbito da 
própria crise por que passa o direito. A ausência de eficácia do prin-
cípio constitucional da razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de sua tramitação (Art. 5º, LXXVIII, CRFB) 
acabam por invocar a busca de meios alternativos, baseados na tecno-
logia, para solução destes problemas. Não existem bons argumentos 
que fundamentem a não utilização de Victor. Mesmo que levemos em 
consideração os riscos de tal implementação, o risco inevitável parece 
compensador. Principalmente se o implementarmos em áreas de conteú-
do mais formal, onde as questões éticas e humanas de alta complexidade 
ainda dependem de uma perspectiva que, nos parece, ainda é monopólio 
do ser humano.
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4. CONCLUSÕES

A inteligência artificial vem entrando no mundo do direito 
com objetivo de simplificar os recursos e gerar uma maior celeridade 
nos processos. Porém, ela ainda não apresenta todas as características 
exigíveis produzir decisões envolvendo questões de alta complexidade 
axiológica intimamente relacionadas à questão humano. Esses valores 
foram construídos mediante grandes marcos filosóficos e históricos, e 
sua ligação com os direitos naturais os tornam ainda mais complexos 
mesmo para atuais supercomputadores dotados de IA.

As necessidades humanas são infinitas, mas os recursos limita-
dos. Esse é um princípio econômico que pode ser aplicado à questão da 
implementação dessa nova tecnologia, pois a necessidade de dar conta 
das demandas de justiça em uma sociedade cosmopolita e fortemente 
globalizada tende a ser crescente. Não é razoável desconsiderar a pos-
sibilidade de que chegue o dia em que Victor possa interpretar valores 
vivenciados existencialmente pelo homem. Todavia, esse momento, 
parece-nos, ainda não chegou.

Assim, o melhor ambiente para implementação de uma tecnologia 
tão promissora é no âmbito jurídico em que o grau de contaminação das 
normas pelos valores sociais seja menos elevado. Nesse sentido, para 
aquelas áreas do direito em que o sentido normativo possui viés mais 
propriamente analítico, o uso da tecnologia parece mais adequado. A 
adoção deste tipo de inteligência tem o condão de diminuir significati-
vamente o inchaço do sistema de administração da justiça, liberando os 
magistrados para se dedicarem de forma mais aprofundada a processos 
cujo grau de complexidade seja maior.

Portanto, ainda não chegamos ao ponto de que o processo 
decisório (principalmente os que exijam maior grau de complexidade) 
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prescinda da inteligência e sensibilidade humanas. Porém, embora a 
tecnologia não seja ainda capaz de plenamente substituir o ser humano, 
já chegamos ao ponto de que essas tecnologias que trazem à tona a 
inteligência artificial (como Victor) são incontornáveis, sendo o trabalho 
conjunto entre as inteligências humana e cibernética pode trazer inúmeras 
soluções aos problemas de celeridade e excesso de ações processuais.
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 RESUMO

O presente trabalho tem o escopo de discutir a relação do Incidente de 
Resolução de Demandas Repetitivas, novidade proposta pelo Código de 
Processo Civil de 2015, com os pretensos sistemas de precedentes e sua 
aplicabilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Em sua metodologia, 
utilizou-se a bibliografia de autores do Direito processual civil brasileiro, 
bem como autores do constitucionalismo. Como objeto, portanto, tem-se 
a problemática do IRDR, a sua aplicabilidade e sua relação, como apon-
tada por alguns autores, com um sistema de precedentes, característico 
de países que adotam a common law.

Palavras-chave: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; 
Precedentes; Processo Civil.





801

1. 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 judicial, 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 justiça 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 jurídicas concretas a serem apli-
cadas 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 aplicável. Ainda que o instituto seja datado de 2015, 
ano de publicação do então novo Código de Processo 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 aplicáveis 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 
precedentes 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 quanto a 
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sua aplicabilidade. O “dever de uniformização da jurisprudência”, como 
fixado pelo artigo 926 do Código de Processo Civil de 2015, é um hori-
zonte pelo qual o sistema jurídico brasileiro parece querer se guiar no 
atual quadrante histórico, a fim de afastar as críticas à sua morosidade 
e insegurança jurídica. No entanto, deve tal compromisso 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 stare decisis, que sustenta o sistema da common 
law, encontra problemas ao ser implementado no ordenamento jurí-
dico 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 normas jurídicas e da ideia de uma espécie de common 
law abrasileirada que reside uma das problemáticas acerca do IRDR no 
Direito pátrio. Ao se conferir legitimidade a teses firmadas pelos tri-
bunais, como apontado por Lenio Streck, 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 jurisprudência 
brasileira, a celeridade processual e a segurança jurídica.
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2. A NECESSIDADE E O SURGIMENTO DO IRDR

O crescimento exponencial do número de demandas submetidas 
ao crivo do Poder Judiciário é, para Antoine Garapon (1999), consequ-
ência daquilo que classificou como um dos grandes fatos políticos do 
final do século passado: o controle progressivo da justiça sobre a vida 
coletiva. O Estado-Juiz, instado a se manifestar em um número cada vez 
maior de questões sociais, depara-se com uma quantidade infindável 
de processos1 (Richter, 2018), que devem ser solucionados observando 
uma gama de garantias constitucionais e infraconstitucionais inerentes 
ao próprio conceito de democracia.

O Estado Democrático de Direitos objetiva a promoção de uma 
justiça igualitária, imparcial, independente e eficiente. As inúmeras 
causas existentes precisam ser julgadas de forma isonômica, observando-
-se as formalidades prescritas pela lei e a duração razoável do processo2. 
Dito isto, a prática forense revelou que a supracitada massificação de 
demandas, por vezes, representa sérios riscos a tais metas. Das interações 
sociais podem surgir processos que, por possuírem excessiva identidade 
entre si, exigem tratamento idêntico.

Entretanto, o manejo repetitivo de demandas em inúmeros 
processos individuais acentua o risco de que sejam apresentadas soluções 
distintas para casos semelhantes. Não faltam exemplos concretos de oca-
siões em que os mesmos tribunais (e até as mesmas varas) conferiram 

1 Segundo o CNJ, no ano de 2018, cerca de 80 milhões de demandas judiciais trami-
taram no Brasil. O mesmo estudo aponta que o tempo médio de processamento de 
uma ação judicial, de sua propositura até o proferimento de sentença em primeiro 
grau é de dois anos e seis meses.

2 Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, LXXVIII: “a todos, no 
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
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tratamento diferenciado a causas que possuíam pedidos e causas de pedir 
pariformes. Difundiu-se no imaginário popular a noção de que o Poder 
Judiciário é ineficiente, excessivamente oneroso, moroso e inseguro.

Com o intuito de prevenir essa anomalia sistêmica, – dar trata-
mento diferente a causas idênticas é arbitrário e, portanto, incompatível 
com a noção de justiça que se pretende – sistêmica, ao longo dos anos 
foram introduzidas no ordenamento jurídico algumas ferramentas 
processuais, cujas quais visam vincular a atuação dos magistrados a 
entendimentos consagrados nas instâncias superiores. Tais mecanismos, 
em geral, buscam o difícil equilíbrio entre um sistema juridicamente 
seguro e um sistema célere, bem como revelam certa tendência legislativa.

Desde a edição e aprovação da Emenda Constitucional nº 03 no 
ano de 1993, que alterou a redação do artigo 102, §2º da Constituição 
Federal, atribuindo efeito vinculante às decisões proferidas pelo Supremo 
Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade 
(em um primeiro momento apenas nas ações declaratórias de constitu-
cionalidade e, anos mais tarde, nas ações diretas de inconstitucionalidade) 
o legislativo nacional vem, com a chancela do Poder Judiciário, enten-
dendo que a vinculação de teses e decisões representa um caminho para 
mitigar, e talvez resolver, os problemas apresentados.

A partir daí, foi incorporada ao ordenamento jurídico nacional a 
Súmula vinculante3 4, bem como se atribuiu efeito vinculante aos enten-
dimentos firmados no julgamento de recursos repetitivos, – o CPC/1973 
já previa a afetação e julgamento de recursos repetitivos pelos Tribunais 
Superiores desde a edição da Lei nº 11.4118/2006 – repetitivos. Nesse 
contexto, com a edição do CPC/2015, o artigo 927 do referido diplo-
ma ampliou o rol de situações nas quais o julgador estará vinculado 

3 Com a Emenda Constitucional 45/2004 o artigo 103-A foi incorporado ao texto 
constitucional: “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, 
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, 
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”.

4 Ainda a respeito da Súmula Vinculante, parcela da doutrina constitucional de-
fende tratar-se de exercício atípico, pelo Poder Judiciário, da função legislativa. 
Lenio Streck (2016) chega a atribuir, inclusive, natureza puramente legislativa ao 
instituto, considerando que a edição de Súmulas Vinculantes seria equivalente à 
produção de uma norma geral e abstrata.



805

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

ao posicionamento dos tribunais hierarquicamente superiores. Com o 
advento do novo diploma processual, nota-se que foi adotado modelo 
que irroga papel de especial relevância às decisões vinculantes.

Com a análise de tal tendência ao longo dos anos percebe-se 
que a ”nova mecânica de precedentes brasileiros” e a introdução de 
mecanismos como o IRDR não caracterizam, portanto, inovação que 
represente qualquer ruptura com o sistema processual então vigente e 
sua incorporação tampouco reflete qualquer mudança que revelaria, 
conforme chegaram a afirmar alguns processualistas nacionais, desafio 
inédito e incompatível com o Civil Law abrasileirado. Conforme se verá 
adiante, a comparação do precedente pátrio com seu homônimo estran-
geiro, geralmente encontrado em países cuja tradição jurídica é a do 
Common Law, deve levar em consideração as variadas diferenças entre 
os institutos.

A introdução da sistemática do Incidente de Resolução de 
Demandas Repetitivas, inovação do Código de Processo Civil de 2015 
teve, segundo o relatório das razões do anteprojeto do código, inspiração 
no instituto alemão do Musterverfahren. Sobre o sistema do Musterver-
fahren, assevera Júlio Rossi que:

O Musterverfahren consiste em uma técnica que contempla três 
fases procedimentais: (i) uma solicitação das partes para que seus 
casos sejam apreciados pelo procedimento especial; (ii) o julga-
mento da ação-piloto; e (iii) a aplicação da decisão-modelo para 
todos os demais casos individuais. Nesta primeira fase ou etapa, 
tanto o autor quanto o réu da ação individual estão legitimados a 
requerer à Landesgericht (Corte Distrital) a instauração do pro-
cedimento-modelo diante da Oberlandesgericht (Corte Estadual 
de Apelação), mediante apresentação das questões comuns de 
fato e de direito que justificariam sua instauração. O requerente 
deve demonstrar por quais razões essas questões teriam impacto 
em outros casos idênticos. Uma vez deferido o requerimento, o 
titular ou titulares serão inscritos em um cadastro público de 
livre acesso e a instauração do procedimento- modelo depende 
da adesão de mais nove (9) solicitações sobre o mesmo assunto 
dentro do prazo de seis meses. (ROSSI, 2016, p. 214)

Além disso, cabe salientar que o Musterverfahren, ao contrário 
do sistema brasileiro do IRDR, foi uma política de solução temporária 
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a um problema pontual quando da querela de milhares de investidores 
com informações falsas no contexto de abertura de capital da Deust-
cheTelekom, em 1999 e 2001 (STADLER, 2010). O Musterverfahren foi 
introduzido então no ordenamento alemão por meio da Lei do Processo-
-Modelo dos Investidores de Capital (Kapitalanleger-Musterverfahrens-
gesetz- KapMuG), com prazo de vigência estendido até o dia primeiro de 
novembro de 2020 (GONÇALVES, DUTRA, 2015). Portanto, uma solução 
temporária imposta no ordenamento jurídico alemão foi importada e 
transplantada para o sistema brasileiro como uma forma de resolução 
definitiva de um problema estrutural na prática jurídica brasileira, qual 
seja, o alto volume de demandas que versam sobre o mesmo objeto nos 
juízos de origem. Outro ponto controverso quando da comparação entre 
os dois institutos é a possibilidade, no sistema do Musterverfahren, de 
um opt-out, ou seja, a opção dos demandantes de que as ações indivi-
duais suspensas não sejam submetidas à tese firmada em sede de IRDR, 
que teve o seu aspecto fático e sua questão de direito discutidos em um 
processo paradigma, estranho, portanto, àquele submetido à tese. No 
sistema brasileiro, por sua vez, não há a previsão de que as demandas 
suspensas no  juízo de origem, uma vez verificadas a convergência das 
questões de direito, não sejam submetidas à tese firmada no IRDR, o 
que pode ocasionar, como será discutido à frente, um óbice ao princípio 
do contraditório e, em última análise, uma subversão à finalidade a que 
o IRDR foi criado.

E, por fim, cabe mencionar que o sistema do Musterverfahren, 
ao contrário do IRDR brasileiro, não é aplicado a casos futuros, sendo 
certo que as decisões estabelecidas pelos tribunais (teses) são aplicadas 
aos processos ajuizados e suspensos até a data da prolação da decisão, 
não alcançando os casos futuros (ROSSI, 2015).
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3. O PROCEDIMENTO DO IRDR E SUAS CONTRO-
VÉRSIAS

O sistema brasileiro é regulamentado entre os artigos 976 e 987 
do Código de Processo Civil vigente. Sobre o as hipóteses de cabimento 
o Código de Processo Civil elenca dois requisitos:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de 
demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia 
sobre a mesma questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
§ 1º A desistência ou o abandono do processo não impede o 
exame de mérito do incidente.
§ 2º Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obri-
gatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em 
caso de desistência ou de abandono.
§ 3º A inadmissão do incidente de resolução de demandas 
repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de 
admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, 
seja o incidente novamente suscitado.
§ 4º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas 
quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva 
competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre 
questão de direito material ou processual repetitiva.
§ 5º Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolu-
ção de demandas repetitivas.

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao 
presidente de tribunal:
I - pelo juiz ou relator, por ofício; 
II - pelas partes, por petição;
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III - pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por 
petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído 
com os documentos necessários à demonstração do preenchi-
mento dos pressupostos para a instauração do incidente.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas objetiva 
resguardar os princípios da isonomia e da segurança jurídica, numa ten-
tativa de promover o ideal de jurisprudência unificada (estável, íntegra e 
coerente), anunciado pelo artigo 926 do CPC/2015.

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e 
mantê-la estável, íntegra e coerente.

Dentro dessa lógica de vinculação das decisões, a ideia do legis-
lador foi incauta: diante de uma única questão que tem o potencial para 
atingir inúmeros demandantes, o melhor a se fazer seria resolvê-la de for-
ma incidental (apartada das múltiplas ações) e conferir, ao final, eficácia 
vinculante à decisão isolada para enfim aplica-la individualmente.

Preenchidos os requisitos simultâneos – quais sejam, a efetiva 
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma 
questão unicamente de direito e o risco de ofensa à isonomia e à segu-
rança jurídica - o Tribunal, a pedido do juiz ou relator, do Ministério 
Público ou Defensoria Pública ou das partes do processo originário, 
por intermédio de órgão indicado por seu regimento interno, instau-
rará o Incidente de Resolução de Demandas repetitivas. A partir daí, 
designado o relator, este promoverá a suspensão de todos os processos 
pendentes que ao paradigma sejam pariformes até que o incidente seja 
julgado ou pelo prazo de um ano.

Embora haja previsão legal que possibilite a participação dos 
interessados na formação da tese jurídica a ser firmada no julgamento do 
IRDR, a atuação daqueles cujos processos foram suspensos por decisão 
da qual só se pode recorrer pela via extraordinária ou especial por certo 
não será ampla. Isso porque a própria natureza do instituto é exclusiva 
e seria impossível que centenas ou até milhares de litigantes pudessem ter 
seus argumentos analisados um a um de forma a efetivamente contribu-
írem para o livre convencimento dos julgadores. Aqui reside, portanto, a 
controvérsia quanto a uma possível ofensa ao princípio do contraditório, 
entendido como uma extensão do devido processo legal, presente no 
art. 5º, LV, CF, uma vez que as partes submetidas à tese fixada em sede 
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do IRDR não participaram do processo paradigma. Uma das saídas de 
tal questão seria a proposição, da parte submetida à tese do IRDR, de re-
clamação dirigida ao Tribunal, caso pudesse vislumbrar que a hipótese 
normativa prevista pela tese não se fixa ao suporte fático encontrado na 
demanda submetida a ela.

Uma vez firmada a tese jurídica no IRDR, estes litigantes indi-
viduais estão proibidos de rediscutir a questão, ainda que não tenham 
participado direta ou indiretamente na formação da decisão, em uma 
espécie de solução que parte de um único processo e atinge um número 
indeterminado de outros. Neste ponto reside uma das principais dife-
renças entre o instituto brasileiro e o que chamam precedente no direito 
anglo-saxão: neste, a rediscussão de matéria jamais poderia ser vedada 
caso a parte envolvida não tivesse participado efetivamente do processo, 
sob pena de violação ao due process of law (MARINONI, 2016). Sobre 
tal ponto, assevera Marinoni:

Tanto em Bernhard quanto em Blonder-Tongue firmaram-se os 
seguintes requisitos para a admissão da proibição de rediscussão: 
i) a questão que se pretende discutir deve ser idêntica (the 
issue is identical) àquela que já foi discutida; ii) deve ter ocorrido 
julgamento final de mérito (a final judgments on the merits) na 
ação anterior; iii) o litigante que se pretende proibir de discutir 
a questão deve não só ter sido parte na ação anterior, mas nela 
deve ter tido ampla e justa oportunidade de participar. (MARI-
NONI, 2016, p. 22)

O preceito é de grande valor: a participação do indivíduo na 
formação da decisão legitima a sua obrigatoriedade, já que a negativa de 
situações jurídicas as quais a parte tenha contribuído para a formação 
com a sua própria conduta não é possível. Neste sentido, a lógica sugere 
não ser constitucional, no modelo estrangeiro, a exigência de decisão na 
qual o indivíduo não tenha contribuído para formá-la. Em sentido oposto 
é o chamado precedente pátrio, que afasta do julgamento da questão a 
massiva maioria de litigantes individuais, embora haja aplicação da tese 
a “todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica 
questão de direito”. Trata-se de decisão que proíbe a rediscussão de 
matéria resolvida em instâncias superiores e que afeta todos os litigantes 
que estão inseridos em uma mesma situação específica.
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Ainda, a aplicação da tese jurídica firmada é estendida “aos casos 
futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a trami-
tar no território de competência do tribunal”. Ora, seria impossível que 
contendedores em uma lide futura influenciem na formação de opinião 
pretérita, já debatida e resolvida. Cabe aqui mencionar os equívocos de 
uma doutrina que tenta fixar uma desconexão entre questões “de fato” e 
“de direito”, uma vez que o IRDR visa pretensamente a fixar um enten-
dimento pacificado quanto a “questões de direito”. Essa cisão mostra-se 
incongruente na medida em que não se pode atestar uma normatividade 
descolada de um suporte fático, caracterizado por Pontes de Miranda 
como “a dimensão do real sobre a qual a norma incide e transforma-se em 
fato jurídico” (NEVES, 2019). Encontramos uma barreira ainda mais 
vasta se levarmos em conta as instâncias de interpretação e aplicação de 
uma norma no âmbito da hermenêutica filosófica. Para essa vertente 
busca superar, após o giro linguístico (linguisticturn) operado na filosofia, 
os “métodos” (STRECK, 2014) de interpretação em favor de uma 
compreensão de que “todo ato de interpretação é um ato de aplicação”, 
ou seja, não há interpretação de um texto normativo sem que haja o 
intermédio dos aspectos fáticos que permeiam a atividade. Sobre a 
impossibilidade de uma instância normativa dotada de uma existência 
apartada do mundo fático, como se houvesse nela uma “essência”, como 
dispõem algumas ontologias clássicas, assevera Streck (2014):

Crer que há uma essência verdadeira em si mesma do Direito – 
como que à espera de ser captada em sua inteireza pelo sujeito do 
conhecimento, seja mediante um trabalho estritamente racional 
de índole dedutiva, em que as normas do Direito racional, isto é, 
as chamadas leis da natureza, seriam apreendidas como autênticos 
corolários a que se acederia pelo raciocínio a partir de princípios 
auto-evidentes estabelecidos a priori; seja captando essa essência 
na dinâmica da vida social, através da investigação sociológica 
do fenômeno jurídico; seja buscando-a na exegese dos textos 
legais – crer nisso não deixa de ser confortável. (STRECK, 2014, 
p. 155)

De nada adianta, portanto, segundo os ditames da hermenêutica 
filosófica, a elaboração de uma tese com qualidade de norma geral e 
abstrata – ao arrepio, vale notar, do devido processo legislativo – se essa 
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generalidade não é alcançada pelo instituto, tendo em vista a comple-
xidade das possibilidades fáticas que poderiam servir de encaixe para a 
tese fixada. Em termos práticos o instituto que deveria servir como uma 
forma de enxugamento das demandas repetitivas nos tribunais brasilei-
ros, pode servir como uma forma de promoção da insegurança jurídica 
e do aumento das reclamações junto aos Tribunais.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas objetiva 
julgar questão, formar tese, mas não necessariamente julgar as demandas 
individuais. A tese ali firmada será aplicada aos processos semelhantes 
ao da causa-piloto por força da lei, que já estipula de forma antecedente 
as decisões judiciais destinadas a se transformarem em precedentes 
vinculantes.
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4. CONCLUSÃO

Desse modo, vimos que o Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas nasceu enquanto instituto no ordenamento jurídico brasileiro 
no Código de Processo Civil de 2015, com inspiração no Musterverfahren 
alemão, segundo as razões do anteprojeto do código. No entanto, ainda 
que inspirado em um instituto já formulado em um sistema estrangeiro, o 
IRDR brasileiro apresenta controvérsias muito significativas quanto à sua 
concepção e a sua aplicação. O Musterverfahren, ao contrário do IRDR, 
não é aplicado a causas futuras, mas àquelas suspensas em razão da ins-
tauração do incidente, que tem uma conexão de identidade quanto ao 
objeto. Além disso, é de se criticar a sujeição cronofóbica (ROSSI, 2015) 
das demandas suspensas à tese fixada em processo paradigma, estranho 
à relação discutida no juízo de origem. Nesse sentido mencionamos a 
possível infração ao princípio do contraditório, entendido como uma 
extensão do princípio constitucional do devido processo legal. No Mus-
terverfahren o litigante que será possivelmente submetido à tese fixada 
pode optar (opt-out) por não demandar sob esses termos, podendo ter a 
sua causa processada normalmente, fora dos parâmetros do processo-
-paradigma. O sistema brasileiro do IRDR, no entanto, não apresenta essa 
mesma possibilidade, sendo certo que os litigantes sujeitos à tese fixada 
pelo IRDR não tem a opção de terem as suas causas processadas e dis-
cutidas normalmente, estando sujeitos à priori à tese fixada em sede de 
IRDR – o que representaria, nesses termos, em um óbice ao princípio do 
devido processo legal e da inafastabilidade de jurisdição.

Não podemos nos olvidar, de todo modo, do alto número de 
demandas para o judiciário e a consequente demora em seu processa-
mento. Um dos objetivos elencados para a criação do IRDR foi a inse-
gurança jurídica que, junto à morosidade, são queixas contumazes entre 
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os litigantes no sistema judicial brasileiro. No entanto, o que se apre-
senta enquanto uma questão de política pública situacional não pode 
servir como uma desculpa para a promoção de instrumentos que fragi-
lizem a prática jurídica brasileira, por mais bem intencionado que ela 
seja. Há de se ter um olhar atencioso quanto aos institutos estrangeiros 
importados para solo brasileiro. O Musterverfahren nasceu como um 
instrumento situacional para uma questão pontual na prática jurídica 
alemã. No entanto foi importado para o ordenamento jurídico brasileiro 
enquanto uma forma definitiva de resolução de questões que permeiam 
há décadas as discussões aqui refletidas. Não há que se falar, por fim, em 
uma formulação de um “sistema de precedentes” no ordenamento 
jurídico brasileiro, uma vez que faltam a ele as características elementares 
de tal sistema. O IRDR, como visto, tem como finalidade a fixação de 
uma tese geral a ser aplicada enquanto uma norma geral e abstrata, em 
um processo bastante similar às normas legislativas. Ao contrário, os 
países de tradição anglo-saxônica têm no precedente um “ponto de par-
tida ou input para a discussão e resolução da demanda” (ROSSI, 2015). 
No sistema norte-americano o precedente é entendido como “um caso 
sentenciado ou decisão da corte considerada como fornecedora de um 
exemplo ou de autoridade para um caso similar ou idêntico posterior-
mente surgido u para uma questão similar de direito” (BLACK, 1933). 
O sistema brasileiro do IRDR, em semelhança às súmulas vinculantes, 
por sua vez, se assemelha somente em termos ao common law na medida 
em que adota, em sua prática, uma mistura entre a teoria declarativa 
– que declara um direito preexistente – e a teoria construtiva, adotada 
pelos países do common law. Streck (2016) critica um pretenso sistema 
de precedentes adotado à brasileira apontando o “equívoco de se pensar 
que a força vinculante do precedente está na sua razão da autoridade e 
não pela qualidade das suas razões somada à equivocada recepção do 
stare decisis no sentido de que o precedente nasce para vincular, ao invés 
de vincular contingencialmente”. O perigo, por fim, reside na consciência 
de que juízes e desembargadores podem, ao “declarar a lei” ou, nos 
termos do instituto discutido “fixar a tese geral”, criar, ao arrepio do devido 
processo legislativo, uma norma geral e abstrata. É para esse campo que 
parte daqueles que apregoam para um “sistema de precedentes à brasi-
leira” converge, para uma exaltação de uma atividade super-potenciária 
do juiz-julgador – que, nesse caso, é também legislador. São por esses 
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motivos que há de se ter um olhar bastante crítico e atencioso a institutos 
importados e transmutados para o sistema processual brasileiro, como 
o IRDR.
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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 eficiência do poder 
judiciário nacional e os desafios da desjudicialização na perspectiva do 
sistema multiportas.

Palavras-chave: Direito Processual Civil; Litigiosidade; Meios de reso-
lução de conflitos.
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1. INTRODUÇÃO

Os conflitos são inerentes à natureza humana, e nos acom-
panham em todas as fases de desenvolvimento humano, seja no seio 
familiar-social, seja nas relações de trabalho. Indubitavelmente, os 
conflitos interpessoais geram repercussões nas esferas individuais, 
pessoais e sociais, que necessitam atenção dos operadores do Direito.

A ciência processual, na crescente busca para solucionar tais 
conflitos, ao longo dos anos, vem refletindo sobre o acesso à justiça, a 
atividade jurisdicional, a tutela jurisdicional e os meios eficazes de tutela 
para a sua resolução.

Tradicionalmente, pelo método clássico busca-se a jurisdição 
estatal, retirando o Estado-juiz de sua inércia, para então formalmente 
pacificá-los à luz do direito positivo.

Soma-se a esse contexto a cultura brasileira de quase sempre 
buscar uma resposta estatal, a resistência aos outros meios de resolução 
de conflitos e, em muitos casos, a ineficiência das instâncias administra-
tivas em solucioná-los. Tornou-se, então, comum na sociedade brasileira 
a busca prioritária por uma resposta estatal ao conflito social. Ela tem 
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 com-
preendido como um efetivo acesso à ordem jurídica justa (Watanabe, 
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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 juris-
dicional (PINHO, 2017). Com isso, o presente trabalho busca refletir 
sobre o sistema multiportas num contexto de desjudicialização da ativi-
dade jurisdicional e a resolução dos conflitos sociais.
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2. 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 como meio de resolução de conflitos sociais. Foram 
importantes também dados empíricos obtidos por meio de pesquisas 
nos Estados Unidos, Alemanha e no Brasil, para subsidiar adequada-
mente a análise ora proposta. Espera-se, como este estudo, analisar se 
a noção de sistema multiportas está inserida na realidade brasileira, e, 
caso positivo, o seu grau de implantação.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1. A CULTURA DA LITIGIOSIDADE E O PAPEL DO MAGISTRADO

No âmbito do direito alemão, a socióloga Ingeborg Maus 
descreve o processo de crescimento do Judiciário Alemão e da figura 
do magistrado (MAUS, 2000).

Maus explica que uma nova abordagem hermenêutica foi a 
responsável pelo início desse processo, uma vez que os magistrados não 
mais se contentavam em apenas aplicar o direito positivo. A sociedade, 
“órfã” de figuras centrais, transfere esse papel ao judiciário que passa a 
centralizar a consciência judicial e a espelhar a ordem moral.

A socióloga crítica Ronald Dworkin. Em sua visão, as ideias 
dele podem ser consideradas como expressão plena da relação indivisí-
vel entre direito e moral na atividade jurisprudencial. Eis suas explica-
ções (MAUS, 2000):

Segundo ele, as perspectivas morais e os princípios são ima-
nentes ao conceito de direito, mesmo quando não encontram 
apoio no texto legal, e devem orientar desde o início o trabalho 
decisório judicial. A razão pela qual, tal teoria — a despeito de 
suas melhores intenções — é capaz de encobrir moralmente um 
decisionismo judicial situa-se não só na extrema generalidade da 
ótica da moral, em oposição às normas jurídicas, mas também 
na relação indeterminada entre a moral atribuída ao direito e 
as convicções morais empíricas de uma sociedade. Assumindo o 
pressuposto explícito de que nenhum grupo social possui mais 
do que os juízes a capacidade moral de argumentação, Dworkin 
está convencido de que se pode resolver o dilema fazendo do 
próprio entendimento do juiz acerca do que seja o conteúdo 
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objetivo da moral social (“community morality”) o fator decisivo 
da interpretação jurídica.

Maus, então, identifica que a moral que guia o magistrado é fruto 
de sua própria interpretação. Cada julgador adota critérios pessoais, dos 
quais não podem ser questionados o que afastaria, portanto, qualquer 
mecanismo de controle social.

A partir de tais premissas, podemos verificar traços da teoria 
de Maus na realidade do judiciário brasileiro ao analisarmos o com-
portamento da população ao considerar a resposta estatal como único 
método eficaz.

Os magistrados contribuem de modo significativo para a 
cultura da litigiosidade. Watanabe destaca fatores importantes em 
relação à resistência de alguns em aplicar os meios consensuais, pois, 
em certos casos, sentenciar é mais fácil e cômodo do que efetivamente 
solucionar e pacificar o conflito. Eis a explicação para o comportamento 
denominado por ele como Cultura da Sentença (WATANABE, 2005):

Há mesmo, o que é lastimável, um certo preconceito contra 
esses meios alternativos, por sentirem alguns juízes que seu 
poder poderá ficar comprometido se pessoas não pertencentes 
ao Poder Judiciário puderem solucionar os conflitos de interes-
ses. E há, ainda, a falsa percepção de que a função de conciliar é 
atividade menos nobre, sendo a função de sentenciar a atribui-
ção mais importante do juiz. Não percebem os magistrados que 
assim pensam que a função jurisdicional consiste, basicamente, 
em pacificar com justiça os conflitantes, alcançando por via de 
consequência a solução do conflito. Um outro fator que reduz 
o entusiasmo dos juízes para conciliação é a percepção que eles 
tem, e muitas vezes com razão, de que seu merecimento será 
aferido pelos seus superiores, os magistrados de segundo grau 
que cuidam de suas promoções, fundamentalmente pelas boas 
sentenças por eles proferidas, não sendo consideradas nessas 
avaliações, senão excepcionalmente, as atividades conciliatórias, 
a condução diligente e correta dos processos, a sua dedicação à 
organização da comarca e sua participação em trabalhos comu-
nitários. Disso tudo nasceu a chamada cultura da sentença, que 
se consolida assustadoramente.

Acerca das repercussões dessa cultura de litigiosidade, cita-se 
os valores exorbitantes de dinheiro público gastos para custear o atual sis-
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tema judicial brasileiro. Em 2019, o Poder Judiciário Federal ultrapassou 
o teto de gastos de R$ 41,5 bilhões, sendo necessário que o Executivo 
Federal destinasse a quantia de R$ 2,49 bilhões para cobrir os gastos extras.

Também impacta na sua efetividade, visto que, mesmo com 
o crescimento acumulado de 36,8% de produtividade nos últimos 10 
anos, o CNJ destaca serem necessários 2 anos e 6 meses para ultimar os 
78,7 milhões de processos em tramitação. Contudo, nessa projeção seria 
necessário manter o mesmo grau de produtividade e que não houvesse 
ingresso de novas demandas.

Esses aspectos demonstram uma crise no acesso à justiça e na 
prestação jurisdicional. O assoberbamento do Judiciário gera consequ-
ências para todos, sejam elas positivas, sejam elas negativas. Tanto numa 
quanto noutra há a necessidade de se repensar os métodos de resolução 
de conflitos existente na sociedade brasileira a fim de que a tutela juris-
dicional possa adequada, efetiva e tempestiva.

Dessa forma, pretende-se abordar a desjudicialização pelo 
sistema multiportas para refletir sobre a sua viabilidade como meio 
de desafogar os tribunais e resguardar o direito de acesso pleno à justiça. 
Uma vez que é direito social básico dos indivíduos, este direito 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 jurisdicio-
nados a tutela jurídica do eventual direito supostamente violado.

3.2. A DESJUDICIALIZAÇÃO

Uma vez delineada a questão, cumpre-nos problematizá-la a fim 
de proporcionar o debate em busca de um aprimoramento do sistema.

Entende-se como desjudicialização a solução de questões jurí-
dicas por vias extrajudiciais, sem atuação do Estado-juiz. Trata-se de 
um fenômeno relativamente recente e perceptível na legislação brasileira 
em que não há mais uma atuação exclusiva do Poder Judiciário para 
cuidar de algumas situações jurídicas. Ilustra-se isso com o divórcio que 
atualmente pode se desenvolver tanto no âmbito judicial como no extra-
judicial. A lei 11.441/07 trouxe a possibilidade de ele ser realizado nos 
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cartórios extrajudiciais quando não houver incapazes e os envolvidos 
forem concordes, o que se manteve com o advento do Novo Código de 
Processo Civil de 2015.

Evidencia-se, com isso, que é uma possibilidade que surge com 
opções para se lidar com as mais variadas questões sociais a fim de buscar 
minimizar o excesso de demandas, diante das limitações naturais do 
Estado-juiz de proporcionar uma solução adequada, efetiva e tempestiva 
a todas as pretensões deduzidas.

A noção de solução adequada deve também abranger o resultado 
material obtido, não bastando a sua resolução favorável a uma das partes. 
Necessita, ainda, projetar-se e se perpetuar no tempo a fim de evitar 
o surgimento de novas demandas provenientes de um mesmo conflito 
que não foi adequadamente solucionado materialmente.

A desjudicialização envolve diferentes métodos que buscam 
solucionar o conflito de maneira mais eficaz em cada caso concreto. 
Todos eles podem ser identificados como uma possível alternativa para 
desafogar o judiciário, como a mediação, conciliação, arbitragem etc. 
Contudo, por questões de recorte temático deste trabalho, desenvolver-se-á 
uma análise do denominado sistema multiportas, método desenvolvido 
pelo professor Frank Sander da Harvard Law School.

3.3. SISTEMA MULTIPORTAS

Primeiramente, faz-se necessário mencionar que a predispo-
sição à utilização dos meios alternativos de solução de conflitos surge 
a partir da década de 70 nos Estados Unidos visto a crise ao acesso à 
justiça (GARTH e CAPELLETTI, 2002, p. 39) e a insuficiência do Poder 
Judiciário em resolver a quantidade elevada de demandas fruto das 
diversas relações humanas inerentes à globalização.

Nesse diapasão, em 1976 na conferência Pound Conference 
realizada em Minnesota, o professor Frank Sander apresenta o conceito 
do Fórum Multiportas para questionar a ideia que o único meio de 
adjudicação é pelo Poder Judiciário resultando na ineficiência do apare-
lho estatal (CRESPO, 2012, p. 31). Assim, o fenômeno de múltiplas portas 
surge de forma solidária e colaborativa afim de amenizar a dependência 
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social da jurisdição difundindo uma ampla gama de alternativas à solução 
apresentada pelo Estado-juiz desses conflitos.

O Sistema Multiportas (Multidoor Courthouse System) de Sander 
é um mecanismo que tenta racionalizar o tratamento da controvérsia e 
encontrar a sua solução com êxito. É um meio de solução de conflitos 
sociais pautado numa prática discursiva, criado por meio do diálogo, e 
não da força coercitiva.

A partir dessa premissa, um profissional especializado observaria 
as características de cada caso, antes do ajuizamento de uma demanda 
ou ao longo de seu trâmite, e ofereceria métodos ou “portas” para as 
partes envolvidas na lide. Identificaria a possibilidade mais satisfatória 
de estabelecer um acordo entre elas de maneira eficaz, em tempo hábil 
com custo razoável.

A principal característica do fórum múltiplas portas é a sua fase 
inicial, no qual cada disputa é analisada de acordo com diversos critérios 
e encaminhada para o procedimento mais adequado. A partir daí o caso 
será tratado conforme o processo indicado (GOLDBERG; SANDER; 
ROGERS, 1999, p. 372). Os litigantes vão a esse fórum multifacetado 
podendo escolher o meio consensual mais apropriado para solucionar 
seu conflito, ao invés do tradicional processo adversarial. O mais impor-
tante nesse processo é que a escolha do método de enfrentamento seja 
justo para os litigantes do conflito.

Nesse panorama, para o enfrentamento da massa de demandas 
no Poder Judiciário surgiram as ADRs (Alternative Dispute Resolution) 
que pretende romper com a centralização do foro judicial por meio de 
novas perspectivas que possibilitam a discussão de questões jurídicas. 
Elas são procedimentos alternativos autocompositivos, baseadas na 
solidariedade, na comunicação e na autonomia da vontade. Ademais, 
elas possibilitam o acesso à justiça de maneira adequada para que as 
partes possam resolver a contenda.

3.3.1. Os Meios Alternativos de Solução de Conflitos

Além do procedimento adjudicatório tradicional no qual um 
juiz decide a causa independentemente do consentimento das partes, 
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mas com espeque nos princípios do devido processo legal e no contradi-
tório, o professor Frank Sander identificou como portas de tratamento a 
arbitragem, a conciliação e a mediação.

Dito isso, a arbitragem é um procedimento célere e flexível. Esse 
processo tem como principal característica a inclusão de um terceiro 
imparcial chamado juiz arbitral, ele irá decidir o caso sob o comprome-
timento das partes respeitando o acordo feito para dirimir o conflito. 
Segundo Alexandre Câmara, arbitragem é o processo no qual “os titulares 
de interesse em conflito, por ato voluntário, nomeiam um (ou mais de 
um) terceiro, estranho ao litígio, conferindo-lhe poder para apresentar 
uma solução para aquela lide, solução está que lhe será imposta coativa-
mente” (CÂMARA, 2005, p. 10).

A arbitragem e a decisão judicial tradicional são semelhantes 
no fato de que ambas possuem um terceiro decidindo a controvérsia de 
forma imperativa. Contudo, o árbitro precisa da autorização das partes 
para decidir a demanda. O procedimento é convencionado pelas partes 
e o terceiro pode decidir, se permitido, com base na equidade, diferente-
mente do juiz que age em nome do Estado deve seguir os ritos processuais 
e decidir conforme a lei estabelece, de forma autoritária.

Já a conciliação é uma forma alternativa de solução de conflitos 
voltada para a solução de problemas de menor grau de complexidade, 
como as dívidas de banco, danos morais conflitos na esfera familiar etc. 
Nela um terceiro neutro conversa com as partes para explorar as opções 
de resolução da controvérsia de maneira amigável. Busca-se equacionar 
os interesses dos litigantes. De acordo com Barbosa (2003) as vantagens 
desse procedimento são:

[...] a introdução da conciliação nos tribunais mediante o fórum 
de múltiplas portas racionaliza a aplicação da Justiça, reduz o 
congestionamento dos juízos, educa a população a negociar por 
si própria suas disputas, aumenta a legitimidade do Poder Judi-
ciário (pois, na maioria dos casos, a satisfação com o processo 
é superior à de outros procedimentos) e, por fim, intensifica 
a participação democrática popular naqueles casos em que o 
conciliador é escolhido entre a comunidade.

Por sua vez, a mediação nos tribunais multiportas é uma opção 
flexível, sigilosa e efetiva que pode ser utilizado a qualquer momento 
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durante a disputa. Pode ser “definida como a interferência – em uma 
negociação ou em um conflito – de um terceiro com poder de decisão 
limitado ou não autoritário” (MORAIS; SPENGLER, 2012, p. 131). Nela 
há um espaço informal e democrático onde as partes podem debater 
para atingir o objetivo principal que é preservar a relação entre as partes. 
Busca-se chegar ao um consenso de maneira amistosa e civilizada.

Nesse método quem toma a decisão são os conflitantes. A função 
do mediador é de incentivar e restabelecer a comunicação entre os 
envolvidos no conflito de forma neutra e imparcial. Ele não pode inter-
ferir nem dar sugestão no acordo. Nesse sentido, Vasconcelos (2008, p. 
36) explica que “na mediação os mediandos não atuam como adversários, 
mas como corresponsáveis pela solução da disputa, contando com a 
colaboração do mediador.”

A principal diferença entre a conciliação e a mediação é que na 
primeira o conciliador possui uma postura mais ativa pois propõe 
soluções para a contenda, enquanto na mediação o mediador auxilia 
para que os personagens resolvam o conflito por si sós.

É de suma importância ressaltar que no Brasil a mediação está 
positivada na Resolução nº 125 do Conselho Nacional de Justiça, no 
CPC e na Lei 13.140/2015 (Lei de mediação) cujo parágrafo único do 
artigo 1º desta última estabelece:

Art. 1º. [...]
Parágrafo único. Considera-se mediação a atividade técnica 
exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, esco-
lhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou 
desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.

Por conta das novas tendências e das perspectivas supramencio-
nadas, o Sistema multiportas tem sido referência na ciência processual 
contemporânea e está em crescente aperfeiçoamento desde o seu sur-
gimento. Sua implementação têm sido bem desenvolvida não só nos 
Estados Unidos da América, mas também em países como a Ingla-
terra, que com o “aumento da utilização da mediação, da conciliação 
e da arbitragem, com a consolidação da cultura de acordos, tornou 
a instância pública para julgamentos a última via a ser procurada.” 
(ANDREWS, 2010).
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Considerando a cultura da litigiosidade na sociedade brasileira, 
anteriormente apontada, e a crise de eficiência do Poder Judiciário em 
apreciar todas as demandas da sociedade, é imprescindível analisar se a 
noção de sistema multiportas norte-americana está inserida na realidade 
brasileira.

3.4. A REALIDADE BRASILEIRA E O SISTEMA MULTIPORTAS

As relações humanas têm sido cada vez mais intensas. Isso é 
decorrência lógica dos processos provenientes da globalização; das 
transformações tecnológicas; ascensão dos direitos sociais, de matéria 
consumerista, dentre outros, apresentando como resultado das novas 
relações jurídicas novos conflitos judicializados.

Além disso, a Constituição Federal de 1988 consagrou o acesso à 
justiça, elevando-o ao rol dos direitos e garantias fundamentais prevendo 
que: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça 
de direito” (art. 5º, XXXV). Segundo Kazuo Watanabe esse princípio 
assegura um acesso qualificado à justiça propiciando ao jurisdicionado 
a obtenção da “tutela jurisdicional efetiva, tempestiva e adequada, um 
acesso a uma ordem jurídica justa” (WATANABE, 2012, p. 88).

Essa garantia constitucional também chamada pela doutrina de 
“princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional” ou ainda “prin-
cípio de direito de ação” têm sido tradicionalmente concebida como 
sinônimo de exercício da jurisdição. Essa interpretação ainda predomina 
nos tribunais brasileiros e estimula uma judicialização crescente com 
acúmulo de demandas judiciais. Portanto, proporciona um “deman-
dismo” cultural, representado pelas lides individuais, cujo objetivo se 
resume em solucionar a dicotomia vencedor-vencido num sistema 
totalmente adversarial que não estimula o consenso entre as partes e a 
real resolução do conflito.

Dessa forma, não há como falar em acesso à justiça desvinculan-
do-se da efetividade da justiça, ou seja, a qualidade material e temporal 
dos procedimentos e processos empregados na resolução dos conflitos. 
Cândido Rangel Dinamarco afirma que:
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Acesso à justiça não equivale a mero ingresso em juízo. A pró-
pria garantia constitucional da ação seria algo inoperante e muito pobre 
caso se resumisse a assegurar que as pretensões das pessoas cheguem ao 
processo, sem garantir-lhes também um tratamento adequado (DINA-
MARCO, 2001, p. 53).

Mauro Cappelletti e Bryant Garth (2002) pesquisaram e iden-
tificaram os entraves ao acesso à justiça sob enfoques dogmáticos e 
empíricos, buscando caminhos para superar essas dificuldades. Este 
estudo concluiu que os principais obstáculos de acesso a uma solução 
justa e adequada aos conflitos eram de natureza econômica, organiza-
cional e processual.

Segundo o aspecto processual, o principal obstáculo se dá justa-
mente na inadequação das soluções mais comumente utilizadas, ou seja, 
o tradicional processo litigioso. Para os autores do estudo, em determi-
nados tipos de conflito se faz necessária a busca por reais alternativas ao 
juízo ordinário e aos procedimentos tradicionais, com ênfase em métodos 
não adversariais (CAPPELLETTI; GARTH, 2002).

Assim, desde a década de 1990 podemos verificar no Brasil uma 
crise no acesso à prestação jurisdicional com o excesso de processos, 
levando o sistema jurisdicional a altos graus de ineficiência com longa 
duração de processos, dificuldade de acesso ao Judiciário, desconfiança 
da população na Justiça e além disso, “o antigo e formal processo judi-
cial, oneroso, lento e ineficaz, permite que as soluções dele advindas ainda 
conservem os resquícios discriminatórios tão enraizados no ambiente 
social”(KIRCHNER; BARBOSA; CAVALCANTI, 2015, v. 1, p. 38).

Como bem descrito por Cappelletti e Garth (2002, p. 71) ao 
tratar da terceira onda renovatória de acesso à justiça, deve-se encorajar 
uma “ampla variedade de reformas, incluindo alterações nas formas de 
procedimento, mudanças na estrutura dos tribunais ou a criação de novos 
tribunais, o uso de pessoas leigas ou paraprofissionais, tanto como defen-
sores”, tudo para “evitar litígios ou facilitar sua solução e a utilização de 
mecanismos privados ou informais de solução dos litígios”.

É nessa esteira de insatisfação, que parte de uma insuficiência 
estatal para atender as demandas sociais e os conflitos de interesse como 
um todo que se delineia a adoção dos chamados MASC’s (Meios Alter-
nativos de Solução de Conflitos). Um sistema de métodos alternativos à 
jusrisdição ou Alternative Dispute Resolution (ADR) para a solução dos 
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conflitos pautado numa prática discursiva, criado pelo diálogo, e não da 
força coercitiva. Uma resolução para o conflito, cuja legitimidade deste 
resultado encontra suas bases no próprio processo comunicativo que 
lhe originou. Essa percepção teve a atenção do legislador e da doutrina 
especializada, que se direcionaram para a busca de procedimentos, como 
mediação, conciliação e arbitragem.

Antes da análise da institucionalização do tribunal multipor-
tas, é fundamental fazer uma diferenciação entre tribunal multiportas 
e sistema multiportas. Sistema envolve uma dimensão mais ampla de 
harmonia e estruturação geral, ao passo que o tribunal multiportas 
significa institucionalizar a escolha dos MASCs ao lado do processo 
comum, como portas disponíveis nos tribunais brasileiros. Este último 
– o tribunal multiportas – estrutura-se como um centro integrado de 
solução de conflitos, no qual os litigantes serão direcionados ao método 
mais condizente com as questões a serem solucionadas. O tribunal 
multiportas, portanto, seria uma faceta do sistema multiportas de solução 
de conflitos em um cenário de desjudicialização.

A ideia principal parte da necessidade de verificar dentre as 
variadas formas de solução de conflitos aquela que melhor se adequa 
para a resolução da lide: mediação, arbitragem, negociação e “med-arb”, 
todos esses meios consensuais devem estar dispostos num mesmo local 
para melhor conveniência dos jurisdicionados.

Após essas delimitações teóricas, valendo-se da pioneira expe-
riência americana e dos influxos dos meios alternativos de resolução de 
conflitos, passa-se a analisar a experiência brasileira à luz das diretrizes 
de Sander para a verificação de um sistema multiportas no ordenamento 
pátrio.

O Brasil caminha em direção à consolidação de um sistema 
multiportas de solução de conflitos. O Código de Processo Civil de 2015 
(CPC) inaugurou um novo formato de acesso à justiça, canalizando os 
esforços para as soluções construídas, e não adjudicadas (MENDES; 
HARTMANN, 2017). Em sua exposição de motivos, o legislador reve-
lou o comprometimento do CPC com a solução de problemas e o caráter 
pragmático do princípio da dignidade humana (CURY, 2017):

Pretendeu-se converter o processo em instrumento incluído no 
contexto social em que produzirá efeito o seu resultado. Deu-se 
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ênfase à possibilidade de as partes porem fim ao conflito pela 
via da mediação ou da conciliação. Entendeu-se que a satisfação 
efetiva das partes pode dar-se de modo mais intenso se a solução 
é por elas criada e não imposta pelo juiz (BRASIL, 2010, p. 22).

Dessa forma, para parcela da doutrina é possível afirmar que o 
Novo CPC adotou o modelo multiportas ao renovar muitos institutos 
processuais, com ênfase no consensualismo e no princípio da adequação, 
promovendo a ampliação do acesso à justiça por meio da oferta de 
múltiplas possibilidades de solução dos conflitos (DIDIER, 2019).

Contudo, antes da consolidação do Novo Código de Processo 
Civil de 2015, existem alguns antecedentes históricos a esta disposição, 
como a Lei 7.244 de 1984 que criou o antigo Juizado Especial de Pequenas 
Causas e previa a obrigatoriedade da tentativa de conciliação. Esta lei foi 
revogada pela Lei 9.099 de 1995, que criou os atuais Juizados Especiais, 
mantendo-se a obrigatoriedade da audiência de conciliação. Além disso, 
estabeleceu em seu art. 2º que os processos no âmbito dos Juizados 
especiais devem se orientar “pelos critérios da oralidade, simplicidade, 
informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre 
que possível, a conciliação ou a transação”. Outro fato importante foi 
a edição da Lei de Arbitragem de 1996, recentemente reformada para 
estruturar melhor seu procedimento. Em 2015, também foi a Lei de Me-
diação 13.140/2015, que dispõe sobre a mediação judicial e extrajudicial.

No Brasil, é possível perceber que há um esforço normativo e 
uma busca voltada à minimização da cultura da litigiosidade com a 
valorização dos métodos consensuais de conflito, deixando de ser o 
processo a única via possível. Dessa forma, pode-se afirmar que no Brasil 
se está moldando um sistema multiportas.

Todavia, é importante salientar que não basta apenas estabelecer 
outras “portas” e/ou fomentá-las. É necessário também estabelecer a sua 
estruturação e regulamentação a fim de evitar riscos de seu descrédito 
pela ausência de uniformidade das práticas, pela a falta ou a insufici-
ência de uma formação técnica adequada dos serviços prestados pelos 
mediadores, conciliadores e demais profissionais envolvidas, além de 
desestimular aqueles que desejam fazer dos meios alternativos fonte de 
receitas imerecidas (WATANABE, 2012, p. 92-93).

Ilustrativamente, aponta-se o problemático regime jurídico 
dos conciliadores. Em São Paulo, o serviço de conciliação é prestado 
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de forma voluntária, ao passo que em outros Estados, como a Bahia, a 
conciliação fica a cargo de um funcionário especializado da justiça que 
é remunerado; e, em outros, como o Rio Grande do Sul, ela é promovida 
pelo Juiz Leigo, que é remunerado de acordo com a quantidade de atos 
praticados (WATANABE, 2012, p. 93).

Para que os meios alternativos de solução de conflitos sejam 
adequadamente utilizados e se constituam como meio real e efetivo de 
conferir aos jurisdicionados um verdadeiro acesso à justiça e à ordem 
jurídica justa, é fundamental estabelecer uma política pública de trata-
mento de conflitos de interesses. É necessário que se outorgue um mínimo 
de organicidade e controle à sua prática com a fixação de critérios 
e condições ao seu exercício. Deve-se estabelecer uma carga horária, 
métodos para a capacitação e treinamento (WATANABE, 2012, p. 93-94).

Evidencia-se, por tudo isso, que atualmente há uma carência da 
devida estruturação que transcende a prestação jurisdicional. Portanto, 
ao invés de regulamentações fragmentadas, é fundamental a estruturação 
de um sistema para não o pôr em risco. Essa constatação impede, ao 
menos por ora, que se reconheça de maneira plena e efetiva, um sistema 
multiportas de solução de conflitos no Brasil.

Por outro lado, considerando o esforço normativo de se estabe-
lecer um sistema multiportas, ainda que por ora não seja pleno e efetivo, 
em sequência cabe analisar a experiência brasileira com o tribunal 
multiportas.

Diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, onde existem 
centros próprios para as partes resolverem seus litígios, com processo de 
triagem indicando qual será o método consensual mais indicado para a 
solução, o Brasil não tem esse mesmo cenário. Os meios alternativos de 
solução de conflitos não são ainda institucionalizados como portas dis-
poníveis junto ao Poder Judiciário. Faltam, inclusive, os procedimentos 
de triagem, diferente da realidade americana, deixando completamente 
às partes a decisão sobre qual porta será utilizada. Então, a solução pode 
ser alcançada pelos meios alternativos de forma endoprocessual, quando 
o acordo é celebrado nos próprios autos, ou extraprocessual, ocasião 
na qual a resolução é alheia ao processo. Existe ainda a possibilidade de 
estabelecer a convenção arbitral, que tem a função de afastar a jurisdição 
comum.
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Portanto, também não é possível reconhecer que existem tri-
bunais multiportas no sistema brasileiro. Não estarem estabelecidos 
adequadamente na realidade brasileira, não quer dizer, porém, que não 
se prosseguiu na sua institucionalização.

O CPC/2015 estabelece no seu artigo 165 a obrigatoriedade da 
criação dos centros judiciários de solução consensual de conflitos, 
órgãos responsáveis pelo desenvolvimento da conciliação e da mediação 
através da estrutura estatal. Por essa razão é possível dizer que se 
caminha em direção à consolidação da primeira diretriz apontada por 
Sander, que é a necessidade de institucionalizar os MASCs. Estes centros, 
entretanto, já tinham sido programaticamente previstos na Resolução n. 
125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, cujo artigo 8º impõe aos Tri-
bunais a obrigação de criar Centros Judiciários de Solução de Conflitos 
e Cidadania (Centros ou CEJUSCs), inserindo-os nas unidades efetivas 
do Poder Judiciário. Atenta-se que corresponde a uma situação semelhante 
do sistema americano, que conta com a criação de centros especializados 
em meios alternativos junto às cortes estatais.

Outro ponto importante a ser destacado para o estabelecimento 
de tribunais multiportas no Brasil, também está presente no novo CPC 
em seu artigo 167. O dispositivo determina a possibilidade de criação de 
câmaras privadas de mediação e conciliação, além da atuação privada 
de mediadores e conciliadores de forma extrajudicial. Semelhante norma 
também está prevista na Lei 13.140/2015, que cuida dos processos de 
mediação e conciliação.

Contudo, apesar dos avanços mencionados anteriormente, existe 
um aspecto fundamental para que os tribunais multiportas não estejam 
inseridos na realidade brasileira: a inexistência de um profissional 
especializado (intake staff ou screening officers do sistema americano), 
seja em câmaras privadas de mediação, seja nos fóruns e CEJUSCS, com 
a função de fazer a triagem dos conflitos, direcionando as partes para a 
“porta” com maior chance de efetividade. Ao estabelecer a possibilidade 
de criação de Centros Judiciários, destinados à mediação e à conciliação, 
a nova lei processual equivocou-se do mesmo modo quando atribuiu às 
partes a escolha da “porta”. Além disso, inexiste parâmetros a orientar o 
profissional especializado na identificação da opção que, em tese, tende 
a proporcionar os melhores resultados.
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Portanto, o Brasil se encontra numa fase embrionária de imple-
mentação da noção de tribunal multiportas, não sendo possível, ao 
menos por ora, reconhecer a sua existência efetiva. Da mesma forma, 
igual constatação verifica-se em relação ao sistema multiportas. Tudo 
porque ainda existem obstáculos a serem transpostos.
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A pesquisa demonstrou que o sistema judiciário, apesar de todos 
os esforços, vivencia uma crise oriunda de uma explosão de litigiosidade 
(DALLA, 2011, p. 4). Potencializa esse cenário a preponderância do pro-
cesso judicial como instrumento adequado à resolução de conflitos.

Como uma das possibilidades de auxiliar nesse processo de 
desjudicialização no Brasil fala-se nos meios adequados de solução da 
lide. Nesse contexto, sinalizou-se para o sistema multiportas que está 
pautado numa prática discursiva, criando por meio do diálogo, e não 
da força coercitiva, com o objetivo de alcançar uma resolução efetiva 
para o conflito.

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, entre outras. Além disso, percebe-se que não é suficiente a 
inserção somente dos métodos alternativos de resolução de conflitos. 
Constatou-se que não ocorre o direcionamento apropriado desses me-
canismos nem há uma integração e ordenação deles com a via judicial 
tradicional para formar um sistema de solução de controvérsias que vá 
além de garantir formalmente o acesso à justiça.

A inserção no sistema brasileiro ainda é embrionária e vem 
evoluindo, sendo correto concluir que devem continuar a serem implan-
tados gradativamente, avançando em termos de institucionalização dos 
meios alternativos (por meio dos CEJUSCs), adoção de procedimentos 
de triagem para sua maior efetividade, preparação técnica adequada dos 
profissionais envolvidos, implementação de políticas públicas e estudos 
para maior desenvolvimento dos MASCs.
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Assim, ao estudar o tema, constatou-se que muita reflexão e mu-
danças ainda precisam ser realizadas para atingir o objetivo primordial de 
inserção dos jurisdicionados como protagonistas na solução dos conflitos.

Neste trabalho, constatou-se que o atual cenário da desjudiciali-
zação vivenciada pelo Brasil é caótico devido à importação aleatória de 
diversos meios de solução dos conflitos sociais sem uma estruturação e 
uma organização adequadas. O modelo brasileiro também está muito dis-
tante 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.
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 RESUMO

A arbitragem é meio adequado de solução de conflitos regulamento pela 
Lei nº 9.307/96. Por não dispor expressamente acerca da utilização da 
arbitragem pela Administração Pública, a Lei propiciou a promoção 
de muitos debates sobre a possibilidade de o Poder Público recorrer às 
câmaras privadas em busca de solução aos seus litígios. No entanto, a 
partir da promulgação da Lei nº 13.129/15 parte desses debates se viu 
sedimentos, uma vez que foi incluído no artigo 1º da Lei o parágrafo 
1º, que passou a dispor expressamente sobre a possibilidade de parti-
cipação da Administração Pública no procedimento arbitral. Assim, o 
presente trabalho tem por objetivo analisar as transformações promo-
vidas no instituto nos estados brasileiros, após a supracitada alteração 
legislativa, a partir da análise do Decreto do Estado Rio de Janeiro de nº 
46.245/2018, do Decreto do Estado de São Paulo nº 64.356/2019 e da Lei 
Estadual de Minas Gerais nº 19.477/2011.

Palavras-chave: Meios Adequados de Solução de Conflitos; Tribunal 
Multiportas; Procedimento Arbitral;
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1. INTRODUÇÃO

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 estatal. A decisão 
arbitral, ao final, terá a mesma eficácia que um pronunciamento judicial 
(CAHALI, 2018).

A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) dispõe 
em seu artigo 5º, inciso XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do 
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Trata-se do princípio consti-
tucional de acesso à justiça que assegura o direito a todo cidadão de ter 
submetido os seus conflitos à tutela jurisdicional, em busca da solução 
do seu litígio. Essa garantia constitucional é de extrema importância para 
o Estado Democrático de Direito, sob dois aspectos fundamentais. 
O primeiro possibilita um sistema acessível a todos e o segundo visa a 
garantia de que esse produza resultados individuais e socialmente justos 
(ZANETI JUNIOR, 2014).

No entanto, quanto aos seus fundamentos, o acesso à justiça não 
mais é visto como somente a possibilidade de a parte recorrer ao Poder 
Judiciário. Embora a via judiciária tenha se tornado o principal meio 
utilizado de solução de conflitos, há não só uma sobrecarga do Poder 
Judiciário, mas também uma insatisfação com as decisões propiciadas que 
não promovem a adequada solução do problema (LEZA; FELIPE, 2017).

Com o aumento crescente da carga de processos apresentados 
ao poder judiciário e inúmeros conflitos sem solução, fez-se necessário 
implementar outros mecanismos que promovessem de fato a adequada 
e eficaz resolução para as questões sociais que surgem no cotidiano e 
que não foram solucionados na esfera privada. Nesse momento, portanto, 
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que os métodos adequados de resolução de conflito ganham destaque 
(NALINI, 2018).

Apesar de os métodos de solução extrajudiciais de conflitos, à 
exemplo da mediação, arbitragem e negociação, serem dispostos como 
alternativos ao processo judicial, é fato que estes são, do mesmo modo 
que o procedimento judiciário, uma ferramenta para resolver as questões 
controversas existentes na sociedade, sendo aplicados, portanto, não 
como uma alternativa, melhor ou pior, mas sim como o método mais 
adequado para determinado tipo de litígio.

Nesse sentido, Flávio Tartuce (2016, p. 04) salienta:

É inegável a ampliação da visão, nos últimos anos, no sentido de 
que o processo judicial não constitui a via adequada para a com-
posição de todos os conflitos, devendo o Estado oferecer outros 
mecanismos para garantir o acesso à justiça.

Diante disso, solidifica-se o entendimento de que os métodos 
adequados de solução de conflitos são aplicados não como uma alter-
nativa ao Poder Judiciário, mas sim porque se revelam os métodos mais 
eficazes e apropriados a determinados espécies de conflitos (CAPPEL-
LETTI, 1994).

Apesar dos métodos adequados de resolução serem mais eficazes 
e convenientes que o procedimento comum em determinados casos, cul-
turalmente, a utilização desses instrumentos para resolução de conflitos 
ainda não é vista como uma possibilidade pela sociedade em geral. Na 
verdade, o que se verifica é que os métodos extrajudiciais ainda são alvo 
de resistência por parte da coletividade.

Nesse viés, o desenvolvimento desses mecanismos são um reflexo 
do modelo de Tribunal Multiportas desenvolvido pelo Professor Frank 
Sander, da Harvard Law School. Os Tribunais Multiportas surgem como 
forma de resolução dos diversos conflitos que se encontram tramitando 
no Judiciário sem solução, assegurando credibilidade e implementação de 
instrumentos mais adequados ao conflito a ser enfrentado (ALMEIDA; 
ALMEIDA; CRESPO, 2012).

A ideia central do Tribunal Multiportas consiste em uma análise 
inicial do litígio submetido a determinado Tribunal, avaliando-se qual 
o meio mais adequado para solução daquele conflito. Assim, é possível 
o direcionamento do litígio ao método mais eficaz. O cerne do Tribunal 
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está não só em garantir celeridade e economia, mas também em assegu-
rar de fato à pacificação social daquele conflito (ALMEIDA; ALMEIDA; 
CRESPO, 2012).

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 levadas 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 expli-
cações da procura pela arbitragem, destacam-se algumas vantagens 
atribuídas ao instituto em detrimento da jurisdição estatal, bem como a 
busca pela melhor solução possível para determinados litígios.

Desse modo, a discussão se desenvolve não só pela possibilidade 
de utilização de outros mecanismos de solução de conflitos, mas também 
na possibilidade de ampliação do âmbito de aplicação desses institutos 
para abarcar o maior número de interessados possíveis, especialmente 
para a arbitragem.

Nesse contexto, se insere o objeto do presente trabalho que 
reside na possibilidade de participação da Administração Pública em 
um procedimento arbitral, após a promulgação da Lei nº 13.129/15 que 
passou a prever expressamente a participação da Administração Pública 
no procedimento arbitral acrescentando o parágrafo 1º ao artigo 1º da 
Lei nº 9.307/96 que regulamenta a arbitragem como meio adequado de 
solução de conflitos.

Em vista disso, pretende-se analisar as transformações promo-
vidas no instituto nos estados brasileiros, após a supracitada alteração 
legislativa, a partir da análise do Decreto do Estado Rio de Janeiro de 
nº 46.245, de 19 de fevereiro de 2018, Decreto do Estado de São Paulo 
nº 64.356, de 31 de julho de 2019 e da Lei Estadual de Minas Gerais nº 
19.477, de 12 de janeiro de 2011.
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2. 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 ex-
por a aplicação dos processos arbitrais na Fazenda Pública, utilizando- se, 
para tanto, do estudo das legislações aplicáveis ao caso, das bibliografias 
nacionais e, posteriormente, das decisões judiciais e/ou arbitrais disponi-
bilizadas publicamente, realizando-se dessa forma uma análise crítica e 
reflexiva sobre a aplicação do instituto.
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3. ARBITRAGEM: ASPECTOS GERAIS

A arbitragem é um método de heterocomposição de solução de 
conflitos, por meio do qual as partes escolhem submeter o litígio a um 
terceiro imparcial externo ao Poder do Judiciário.

Para Carlos Alberto Carmona (2009, p. 31):

A arbitragem – meio alternativo de solução de controvérsias 
através da intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus 
poderes de uma convenção privada, decidindo com base nela, 
sem intervenção estatal, sendo a decisão destinada a assumir a 
mesma eficácia da sentença judicial – é colocada à disposição de 
quem quer que seja, para solução de conflitos relativos a direitos 
patrimoniais acerca dos quais os litigantes possam dispor.

Nessa mesma linha, Francisco José Cahali (2018, p. 125) men-
ciona que:

As partes capazes, de comum acordo, diante de um litígio, ou 
por meio de uma convenção, estabelecem que um terceiro, ou 
colegiado, terá poderes para solucionar a controvérsia, sem a 
intervenção estatal, sendo que a decisão terá a mesma eficácia 
que uma sentença judicial.

Assim, a arbitragem pode ser definida como “o meio privado, 
jurisdicional e alternativo de solução de conflitos decorrentes de direitos 
patrimoniais e disponíveis” (SCAVONE JUNIOR, 2018, p. 02). Esse 
conflito será decidido por meio de sentença arbitral, “título executivo 
judicial e prolatada pelo árbitro, juiz de fato e de direito, normalmente 
especialista na matéria controvertida” (SCAVONE JUNIOR, 2018, p. 
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02). Assim, a arbitragem é caracterizada por ser um meio adequado de 
solução de controvérsias, privado, por não permitir em seu mérito a 
análise pelo Poder Judiciário, heterocompositivo, na medida em que um 
terceiro impõe sua decisão as partes, com adoção voluntária, tendo em 
vista que as partes devem convencionar pela adoção da arbitragem, e 
possuidor de decisão vinculante, equiparada a título executivo judicial.

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 flexibilidade do procedimento e a velocidade de desenvolvi-
mento do procedimento são uns dos principais argumentos utilizados 
pelos defensores da arbitragem (BERALDO, 2016).

De acordo com as estatísticas gerais do Centro de Arbitragem 
e Mediação o tempo médio de duração do procedimento arbitral é de 
16,2 meses (CCBB, 2018). Já para os processos judiciais, uma pesquisa 
mapeada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), revela que os pro-
cessos apresentam uma duração, em média, de 4 anos e 4 meses para os 
julgamentos apenas em primeira instancia (BRETAS, 2016).

No que se refere a possibilidade de escolha do árbitro, alguns 
conflitos apresentam temas complexos, que exigem uma expertise que 
os juízes de direito por muitas vezes não possuem. Além disso, há um 
ponto importante na arbitragem que é a escolha das regras e princípios 
gerais do direito aplicável ao procedimento arbitral, possibilidade essa 
que caminha ao lado da possibilidade de escolha do árbitro, pois as partes 
têm a possibilidade de decidir sob qual legislação, princípios e costumes 
estará fundamentada à sua decisão. Todos esses benefícios influenciam 
cada vez mais à escolha das partes pelo procedimento arbitral.

Nesse cenário, a arbitragem é regulamentada no Brasil por meio 
da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Apesar de o instituto estar 
ganhando mais força e protagonismo nos últimos anos, em especial após 
a declaração de constitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal, quando do julgamento do Agravo Regimental em Sentença 
Estrangeira Contestada do Reino da Espanha nº 5206-8/247, o instituto 
não é novo no Brasil.

Historicamente, a Constituição brasileira de 1824 já estabelecia 
a possibilidade de nomeação de juízes árbitros para solução de conflitos, 
conforme se infere de seu artigo 160:
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Nas civeis, e nas penaes civilmente intentadas, poderão as Partes 
nomear Juizes Arbitros. Suas Sentenças serão executadas sem 
recurso, se assim o convencionarem as mesmas Partes.

O Código Civil de 1916 também dispôs em seu artigo 1.037 
acerca da possibilidade das partes firmarem compromisso arbitral para 
solução dos seus conflitos. No mesmo sentido, a Constituição Federal 
de 1934, a Constituição Federal de 1939, o Código de Processo Civil de 
1939, o Regulamento nº 737 de 1950 e o Código de Processo Civil de 
1973, acompanhando a inserção da arbitragem no ordenamento jurídico 
e aperfeiçoando o instituto, dispôs em várias partes de seus textos acerca 
da arbitragem como meio de resolução de conflitos. Tais dispositivos 
demonstram que a arbitragem é um método antigo e eficaz, pois mesmo 
com as mudanças no decorrer dos anos, perdura, se aprimora e ganha 
forças como um método mais adequado para determinados conflitos. 
Como visto, atualmente a arbitragem é regulada pela Lei 9.307/96 (“Lei 
de Arbitragem” ou “LArb”) que dispõe sobre o procedimento arbitral, 
os requisitos para ser árbitro, os princípios gerais, a convenção de arbitra-
gem e seus efeitos, a sentença arbitral e as suas modalidades de execução. 
Quanto a esses aspectos, cumpre tecer alguns breves comentários.

Primeiramente, cabe destacar que o artigo 1º da Lei de Arbitragem 
determina quem são as pessoas que poderão firmar compromisso 
arbitral, bem como quais as matérias passíveis de submissão. Nesse 
sentido, a LArb dispõe que as pessoas capazes de contratar poderão 
valer-se da arbitragem, desde que para dirimir conflitos relativos a direito 
patrimoniais disponíveis.

A capacidade civil é um dos requisitos para celebração de 
convenção de arbitragem, devendo ser auferida a partir da leitura dos 
artigos 3º e 4º do Código Civil de 2002. Por sua vez, os direitos não 
patrimoniais ou indisponíveis (aqueles compreendidos como não pas-
síveis de alienação) não poderão ser objeto de procedimento arbitral. 
Os direitos patrimoniais disponíveis “são aqueles pertencentes ao patri-
mônio de cada pessoa consistindo no conjunto de seus direitos de valor 
econômico” (MUNIZ, 2017, p. 47/48). Segundo Francisco José Cahali 
(2018), excluem-se da arbitragem os direitos da personalidade (vida, 
honra, imagem, nome), o estado da pessoa (modificação da capacidade), 
reconhecimento ou desconstituição da filiação e atributos do poder 
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familiar. Entretanto, eventuais consequências patrimoniais decorrentes 
destes direitos poderão, sim, ser arbitrados.

Dentre as espécies de arbitragem previstas, o artigo 2º da LArb 
dispõe sobre a arbitragem de direito ou de equidade. Na arbitragem de 
direito o árbitro ou Tribunal Arbitral deverá atentar-se para o cumpri-
mento do que está disposto na legislação aplicável ao caso, ou seja, para 
resolver o conflito, o árbitro ou Tribunal Arbitral deverá se atentar às 
normas do direito escolhidas pelas partes. Já na arbitragem de equidade, 
o árbitro ou Tribunal Arbitral está autorizado a decidir com base não 
no que está previsto na legislação aplicável, mas sim com base em cri-
térios políticos, sociais e econômicos (SCHMIDT, 2018). Interessante 
observar que, a arbitragem de equidade trata-se de uma exceção, sendo 
inclusive vedada para os conflitos que envolvam a Administração 
Pública. Conforme o parágrafo 3º do artigo 2º da LArb para os litígios 
que envolvam a Administração Pública a arbitragem deverá ser sempre 
de direito

1
.

No que tange o procedimento arbitral, o artigo 21 da Lei de 
Arbitragem disciplina que as partes estabeleceram o procedimento na 
convenção de arbitragem que poderá reportar-se às regras de uma insti-
tuição arbitral ou, ainda, delegar ao próprio árbitro ou Tribunal Arbitral 
definir o procedimento.

Embora a arbitragem seja um método de resolução de conflitos 
geralmente associado a relações privadas, principalmente, os litígios que 
envolvem questões empresariais e societárias, o parágrafo 1º do artigo 1º 
da Lei de Arbitragem, como já dito, autoriza que a Administração Pública 
utilize da arbitragem para dirimir conflitos. Não obstante, esse método 
ainda é pouco comum entre os entes da administração. Isso porque, 
apesar do instituto da arbitragem ser antigo no Brasil, o legislador brasileiro 
não havia se preocupado em mencionar a possibilidade de o Estado par-
ticipar de um procedimento arbitral nas previsões legislativas anteriores, 
inserindo a Administração Pública, expressamente, tão somente no ano 
de 2015, por meio da Lei nº 13.129.

1 Para Gustavo da Rocha Schmidt (2018, p. 58): “Se a Administração Pública está 
obrigada a atuar nos limites do direito posto, é natural que eventuais conflitos em 
que se envolva sejam dirimidos com base no direito aplicável. Seria um contras-
senso exigir do Poder Público que atue em consonância com as normas jurídicas 
em vigor e, ao mesmo tempo, julgar os seus atos com base nas regras de equidade”.
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Estima-se que de 1.082 arbitragens administradas pelas Câmara de 
Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Câmara 
FGV de Conciliação e Arbitragem, Câmara de Arbitragem Empresarial 
– BRASIL e o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, desde o ano 
de 1989 até 2015, somente 36 foram instituídas para resolver conflitos 
inerentes a Administração Pública, o que corresponde a, tão somente, 
3% do número total (SCHMIDT, 2018).

Diante disso, têm-se que atualmente a arbitragem ainda é um 
método em fase de adaptação quando se refere aos conflitos que envolvam 
o Poder Público, não sendo a legislação atual suficiente para resolver 
os dilemas que a Administração Pública, de maneira geral, pode en-
frentar para participar de maneira adequada de um processo arbitral. 
Por essa razão, alguns Estados da federação brasileira promulgaram 
legislações estaduais e decretos-legislativos como vistas a sanar essas 
possíveis omissões que a Lei de Arbitragem não conseguiu abordar, 
conforme será melhor abordado no capítulo seguinte.
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4. ARBITRAGEM E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Lei de Arbitragem (Lei nº 9.307/96) não previa sobre a pos-
sibilidade do uso do instituto pela Administração Pública, motivo pelo 
qual estudiosos e os Tribunais debatiam a respeito da possibilidade de 
participação da Administração Pública em um procedimento arbitral.

Muitas decisões judiciais negavam à Fazenda Pública a oportu-
nidade de realizar acordos judiciais ou de desistir/reconhecer o pedido 
da outra parte, tudo com base no pressuposto de que a Administração 
Pública representa interesses públicos considerados valores inegociáveis 
(PERLINGEIRO, 2017), ou seja, indisponíveis.

Inicialmente, 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 (artigo 1º, caput). Esse foi um 
dos primeiros empecilhos apontados para a utilização desse método de 
solução de conflito pela administração pública direta ou indireta, tendo 
em vista o princípio da legalidade (OLIVEIRA, 2019).

Além disso, debatia-se que a arbitragem abarca apenas deman-
das que tratem sobre direitos patrimoniais disponíveis, o que afrontaria o 
princípio da indisponibilidade do interesse público (FICHTNER; MAN-
NHEIMER; MONTEIRO, 2019). Também se indagava como conciliar o 
princípio da publicidade com o princípio da confidencialidade, inerente 
aos procedimentos arbitrais (CARMONA, 2016).

Para Marco Antônio Rodrigues (2016, p. 385), em resumo, 
havia três óbices, de índole constitucional, que eram sustentados para 
justificar os impedimentos à admissibilidade das convenções de arbitra-
gem pela Administração Pública: (i) o princípio da legalidade previsto 
no artigo 37, caput, da Constituição Federal; (ii) a indisponibilidade do 
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interesse público; e (iii) o princípio da publicidade, também disposto no 
artigo 37, caput, da Lei Maior.

O princípio da legalidade sempre foi utilizado como argumento 
para afastar o uso da arbitragem, sob o fundamento de que a ausência de 
previsão legal para os entes da Administração Pública impediria a parti-
cipação da Administração Pública no procedimento arbitral, tendo em 
vista que toda e qualquer conduta administrativa deverá ser autorizada 
por lei (CARVALHO FILHO, 2017).

Quanto à indisponibilidade do interesse público, leciona Gusta-
vo da Rocha Schmidt (2018, p. 53) que:

Enraizado na doutrina nacional, como um dos pilares do direito 
administrativo, a indisponibilidade do interesse público, era, 
possivelmente, o principal obstáculo à adoção da arbitragem no 
seio da Administração Pública. No subconsciente dos publicistas 
de plantão, somente o Poder Judiciário poderia dirimir os con-
flitos de interesse que envolvessem a Fazenda Pública. Entregar 
a prestação jurisdicional por via contratual (cláusula compro-
missória), a árbitros privados seria o mesmo que dispor da coisa 
pública. E isso seria incompatível com toda a teoria do direito 
administrativo desenvolvida no Brasil nos últimos dois séculos.

No entanto, assevera o autor que referida orientação encontra-se 
atualmente superada, sendo superada na medida em que indisponibilidade 
ou disponibilidade de direitos patrimoniais não se confunde com indispo-
nibilidade ou disponibilidade do interesse público (SCHMIDT, 2018).

Por fim, no que se refere o princípio da publicidade e seus reflexos 
no procedimento arbitral verifica-se que à confidencialidade não se trata 
de norma obrigatória ao procedimento arbitral. As partes poderão con-
vencionar acerca da aplicação do instituto (ou não) da confidencialidade 
na arbitragem. É certo que nos casos envolvendo a Administração Pública 
a regra geral será a publicidade dos atos.

Trata-se de uma forma de controle social e de fiscalização dos 
atos administrativos, na medida em que sempre que surgir um conflito 
envolvendo a Administração Pública haverá em contrapartida o interes-
se da coletividade na solução do litígio (SCHMIDT, 2018).

A discussão em volta desse tema era tão polêmica que inclusive 
chegou a ser objeto de proposta de emenda à Constituição, através da 
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PEC nº 96, de 26 de março de 1992 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 alte-
ração constitucional não foi aprovada. Somente com a promulgação da 
Lei nº 13.129/2015 foi ampliado o âmbito de aplicação da arbitragem 
com a inclusão do § 1º ao artigo 1º da Lei nº 9.307/96 que passou a 
vigorar com a seguinte redação: “§ 1º A administração pública direta e 
indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos 
a direitos patrimoniais disponíveis”.

Com a alteração legislativa, a discussão sobre a necessidade ou 
não de previsão legislativa que permitisse a realização de arbitragem por 
entes da Administração Pública foi superada (ROCHA, 2016). Em vista 
disso, o debate retorna aos litígios envolvendo a Administração Pública 
que poderão ser submetidos à arbitragem.

A Lei de Arbitragem, em seu artigo 1º dispõe que a arbitragem 
poderá ser utilizada para dirimir conflitos relativos a direitos patrimo-
niais disponíveis. A discussão, portanto, retorna à disponibilidade dos 
direitos patrimoniais da Fazenda Pública.

Para Heitor Vitor Mendonça Sica (2015), os direitos patrimo-
niais da Administração Pública são disponíveis nos termos fixados pelo 
ordenamento jurídico brasileiro, em observância estrita ao princípio da 
legalidade. Desse modo, é necessário a existência de uma norma jurídica 
expressa para estabelecer quais direitos da Administração Pública pode-
rão ser dispostos e quais serão os limites e as condições.

Nessa linha de raciocínio, o Carlos Alberto Carmona (2004, p. 
49) relembra que:

Talvez tenha razão Eros Roberto Grau ao notar que o verda-
deiro preconceito que se estabeleceu em relação à arbitragem 
envolvendo a Administração esteja vinculado ao erro comum 
de associar a ideia da indisponibilidade a tudo o que diga res-
peito, direta ou indiretamente, ao Estado. Os administrativistas 
já especificaram há muito tempo que uma coisa é o interesse 
público, outra o interesse da Administração ou da Fazenda Pública: 
o interesse público está na correta aplicação da lei, de tal sorte 
que, muitas vezes, para atender o interesse público, é preciso 
julgar contra a Administração.
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No mesmo sentido, Selma Lemes (2017, p. 133) menciona que 
disponibilidade de direitos patrimoniais “não se confunde com indispo-
nibilidade de interesse público. Destarte, como verificado, indisponível 
é o interesse público primário, não o interesse da Administração”. Nessa 
linha, o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Mandado 
de Segurança de nº 11.308/DF, sob Relatoria do Ministro Luiz Fux, já se 
posicionou no sentido de que o interesse púbico é indisponível, mas não 
o interesse da Administração.

Além disso, insta salientar as dificuldades elencadas por Carlos 
Alberto Carmona (2016) para a utilização desse novo mecanismo pela 
Fazenda Pública. Afinal como se dará a escolha da instituição do árbitro? 
Como será a nomeação dos árbitros? Quem arcará com as custas e despe-
sas? Haverá incidência de honorários? Onde será a sede da arbitragem? 
Qual será o idioma? Que tipo de publicidade deve ser assegurada? Esses 
são desafios que deverão ser enfrentados pelos entes publicados quando 
da elaboração do compromisso arbitral.

Em que pese os obstáculos destacados, a Lei de Arbitragem é 
clara ao dispor acerca da possibilidade de administração pública direta 
ou indireta participar de um procedimento arbitral.

Assim, cumpre ressaltar que a promoção da arbitragem pela 
Administração Pública é um instrumento que se justifica na medida em 
que em muitos casos a arbitragem se revela o método mais adequado 
para resolução do litígio, principalmente quando se considera a comple-
xidade dos casos que envolvem a Fazenda Pública.

Desse modo, o procedimento arbitral se revela, por muitas vezes, 
um método mais adequado de solução de conflito do que o próprio pro-
cedimento judicial, principalmente quando se observa as vantagens tra-
dicionalmente aliadas ao procedimento arbitral, tais como a celeridade, 
a possibilidade de escolha de árbitros e a flexibilidade do procedimento.

É certo que a ampliação do uso do instituto da arbitragem 
envolvendo os litígios da Administração Pública reflete um dos maiores 
anseios dos estudiosos e legisladores brasileiros que buscam assegurar 
à verdadeira efetividade da tutela jurisdicional refletida não só no pro-
nunciamento do Juiz e/ou Árbitro, mas sim na real pacificação social.
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5. ANÁLISE DAS PRINCIPAIS LEGISLAÇÕES APLICÁ-
VEIS À ARBITRAGEM E À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Estados brasileiros, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo, regulamentaram o instituto da mediação em legislação própria, 
promovendo transformação importantes no instituto.

Em Minas Gerais, a Lei Estadual nº 19.477, de 12 de janeiro 
de 2011 dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução de lití-
gio em que o estado seja parte, conforme previsão de seu artigo 1º. Em 
seu artigo 2º, a Lei estabelece que a cláusula compromissória estipulada 
em contrato firmado pelo estado e a previsão de compromisso arbitral 
observará a Lei de Arbitragem, as normas que regularam os contratos 
administrativos e os princípios constitucionais da administração pública. 
Nesses casos, o procedimento arbitral será exclusivamente instituído 
por meio de órgão arbitral institucional (artigo 4º).

Para a função de árbitro, a Lei Estadual exige que a parte seja 
membro de câmara arbitral inscrita no Cadastro Geral de Fornecedores 
de Serviços do Estado (artigo 5º, inciso IV). Para os fins da Lei, como 
a previsão instituída pela Lei Federal nº 13.129/15, apenas aplicar-se-á 
a arbitragem de direito, sendo vedado o julgamento por equidade nos 
processos públicos, conforme previsão contida em seu artigo 6º.

Além disso, o órgão arbitral escolhido para compor o litígio será 
preferencialmente aquele que tenha sede no estado de Minas Gerais, 
observando os seguintes requisitos: a) estar regularmente constituído 
por no mínimo três anos; b) estar em funcionamento como instituição 
arbitral; c) ter como fundadora, associada ou mantenedora entidade que 
exerça atividade de interesse coletivo; e d) ter reconhecida idoneidade, 
experiência e competência na administração de procedimentos arbitrais.
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Nota-se que o Estado de Minas Gerais privilegiou a escolha por 
órgãos arbitrais que tenham um caráter social, na medida em que dife-
rente das demais legislações ou decretos aprovados, a Lei Estadual de 
Minas exige que a câmara arbitral tenha ligação com entidade que exerça 
atividade de interesse coletivo.

No Rio de Janeiro, o Decreto nº 46.245, de 19 de fevereiro de 2018 
regulamenta a adoção da arbitragem para dirimir os conflitos que envol-
vam o estado e as entidades da Administração Pública estadual indireta.

O texto legislativo também dispõe em seu artigo 2º que a 
arbitragem instituir-se- á exclusivamente por meio de órgão arbitral 
institucional, sendo certo que o órgão arbitral institucional, nacional ou 
estrangeiro, terá que estar previamente cadastrado junto ao estado do 
Rio de Janeiro, observando os seguintes requisitos: a) disponibilidade 
de representação no Estado do Rio de Janeiro; b) constituição regular 
há no mínimo cinco anos; c) funcionar como instituição arbitral; d) 
reconhecida idoneidade, competência e experiência na administração 
de procedimentos arbitrais, demonstrada a partir da condução de, no 
mínimo, quinze arbitragens no ano anterior ao cadastramento, nos termos 
do artigo 14, incisos I ao IV.

No artigo 3º, parágrafos 1º e 2º, o Decreto dispõe sobe a convenção 
de arbitragem, estabelecendo que os contratos de concessão de serviços 
públicos, as concessões patrocinadas e administrativas e os contratos de 
concessão de obra poderão conter cláusula compromissória. Também 
poderão conter a cláusula outro contrato ou ajuste do qual o estado do Rio 
de Janeiro ou suas entidades façam parte, desde que respeitado o limite do 
valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

Além disso, não será necessária a previsão no contrato ou no 
edital de licitação, as partes poderão firmar compromisso arbitral para 
submeter as divergências à arbitragem no momento de surgimento do 
litígio. A previsão prestigia o entendimento já firmado pelo Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 904.813/PR 
de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, por meio do qual restou 
consignado que a ausência de previsão de cláusula compromissória no 
edital de licitação ou no contrato celebrado entre as partes não invalida 
o compromisso arbitral firmado posteriormente.



869

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. AR-
BITRAGEM. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CLÁUSULA DE 
FORO. COMPROMISSO ARBITRAL. EQUILÍBRIO ECONÔ-
MICO FINANCEIRO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. 1. A 
fundamentação deficiente quanto à alegada violação de (...). 5. 
Tanto a doutrina como a jurisprudência já sinalizaram no sen-
tido de que não existe óbice legal na estipulação da arbitragem 
pelo poder público, notadamente pelas sociedades de economia 
mista, admitindo como válidas as cláusulas compromissórias 
previstas em editais convocatórios de licitação e contratos. 6. O 
fato de não haver previsão da arbitragem no edital de licitação ou 
no contrato celebrado entre as partes não invalida o compromisso 
arbitral firmado posteriormente. (...) 11. Firmado o compromisso, 
é o Tribunal arbitral que deve solucionara controvérsia. 12. Recur-
so especial não provido. (STJ - REsp: 904813 PR 2006/0038111-
2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 
20/10/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 
28/02/2012).

O Decreto nº 46.245/18 também prevê, em seu artigo 4º, a cidade 
do Rio de Janeiro como a sede da arbitragem, o que é extremamente 
relevante na medida em que a escolha da sede da arbitragem definirá se 
a sentença arbitral será nacional ou estrangeira, o que influenciará à sua 
forma de execução, uma vez que nos termos do artigo 35 da LArb para 
ser reconhecida ou executada sentença arbitral estrangeira no Brasil essa 
está sujeita à homologação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, o Decreto do Rio de Janeiro também estipula aplica-
ção da legislação brasileira, incluindo-se os tratados internacionais com 
eficácia no ordenamento jurídico nacional, sendo vedado o julgamento 
por equidade. O idioma aplicável ao procedimento arbitral será a língua 
portuguesa. Também, conforme o artigo 9º, as despesas com a realização 
da arbitragem serão adiantadas pela parte requerente do procedimento 
arbitral, incluídos os honorários dos árbitros, eventuais custos de perícias 
e demais despesas com o procedimento. Nesse ponto, verifica-se a distinção 
do dispositivo com as previsões contidas na Lei Estadual de Minas Gerais 
que, em seu artigo 11, estabelece que no edital de licitação de obra e no 
contrato público constará a previsão das despesas com arbitragem.

Merece destaque a previsão contida no artigo 12 que preleciona 
que além da independência, imparcialidade e do dever de revelação 
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previsto na Lei de Arbitragem, os árbitros deverão informar a existência 
de ação sob sua responsabilidade ou por seu escritório contra o estado 
do Rio de Janeiro ou suas entidades, bem como a existência de ação 
patrocinada por ele ou seu escritório na qual objeto de discussão tenha 
correlação ao tema submetido a arbitragem.

Por fim, o artigo 13 do Decreto do Rio de Janeiro trata sobre a 
publicidade dos atos do processo arbitral. Em regra, os atos compreen-
didos como as petições, laudos periciais e as decisões dos árbitros serão 
públicos, salvo os casos legais de sigilo, de segredo de justiça, de segredo 
industrial decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo 
estado ou por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer 
vínculo com o Poder Público.

Quanto a esse aspecto, cumpre lembrar que a confidencialidade 
embora seja comum nos procedimentos arbitrais, não há previsão acerca 
da sua obrigatoriedade na Lei de Arbitragem, havendo tão somente 
previsão acerca do dever de discrição dos árbitros, consoante se infere 
do artigo 13, §6º.

Por sua vez, no estado de São Paulo, o Decreto nº 64.356, de 31 de 
julho de 2019, dispõe sobre o uso da arbitragem para solução de conflitos 
em que a Administração Pública direta e suas autarquias sejam partes.

Inicialmente, o decreto do Estado de São Paulo exclui a ar-
bitragem dos projetos beneficiados com os recursos provenientes de 
financiamento ou doação de agências oficiais de cooperação estran-
geira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil faça parte, 
nas hipóteses em que essas entidades disponham a respeito de regras 
próprias para a arbitragem, bem como dos casos em que legislação 
específica regulamente a matéria submetida à arbitragem e dispuser de 
maneira diversa as previsões estabelecidas no decreto.

Segundo o artigo 2º do decreto, os contratos ou instrumentos 
celebrados pela Fazenda Pública direta e suas autarquias poderão conter 
cláusula compromissória. Diferente dos estados do Rio de Janeiro e 
de Minas Gerais, o estado de São Paulo optou por estabelecer tanto a 
arbitragem institucional, como a arbitragem “ad hoc”

2 desde que justi-
ficadamente. Nos casos de arbitragem ad hoc o procedimento arbitral 
será regido pelas regas de arbitragem da United Nations Commission on 

2 Na arbitragem ad hoc as partes escolhem um árbitro ou um tribunal arbitral para 
conduzir o procedimento arbitral, sem vinculação a qualquer instituição.
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International Trade Lae – UNCITRAL. Para as arbitragens institucionais 
o cadastramento das câmaras se fará necessário, à semelhança da previsão 
do estado do Rio de Janeiro. No entanto, a lista de cadastros será apenas 
referencial, nos termos do artigo 13.

A convecção de arbitragem deverá dispor acerca da sede da 
arbitragem (especificamente a cidade de São Paulo), a opção pela legis-
lação brasileira, sendo vedado o julgamento por equidade, a obrigato-
riedade do uso da língua portuguesa como idioma aplicável, a eleição de 
foro da comarca sede da arbitragem para o processamento e julgamento 
das demandas correlatas ou cautelares, o adiantamento das despesas 
pelo requerente da instauração do procedimento arbitral, a composição 
do tribunal arbitral por três membros e a vedação de condenação da 
parte vencida ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais 
da parte vencedora (artigo 4º).

Nos mesmos moldes do Decreto do Rio de Janeiro, em São Paulo 
o Procurador Geral do Estado poderá firmar compromisso arbitral para 
submeter conflitos à arbitragem mesmo após o surgimento da controvérsia 
ou, ainda, para esclarecer ou preencher lacuna de cláusula compromissória, 
sendo irrelevante a previsão no contrato ou edital de licitação.

O árbitro indicado além de observar os deveres da Lei de Arbi-
tragem, deverá prestar informações sobre eventuais serviços que possa 
gerar dúvida quanto aos interesses da Administração Pública, tudo 
para a aferição de sua independência e imparcialidade. Nos casos de 
árbitro indicado que exerce a advocacia, esse deverá esclarecer sobre 
a existência de ação por ele patrocinada, ou por seu escritório, contra 
a Administração Pública, bem como a existência de demanda por ele 
patrocinada ou por seu escritório, na qual se discuta matéria correlato 
à submetida ao procedimento arbitral, consoante se infere do artigo 
11, do Decreto nº 64.356/19.

Por fim, em seu artigo 12, é previsto acerca da publicidade do 
procedimento arbitral, o que se equivaleu as previsões contidas no 
Decreto do Estado do Rio de Janeiro, não sendo realizadas inovações 
nesse assunto.
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6. CONCLUSÕES

A arbitragem é um dos métodos de solução extrajudicial de 
conflitos, ferramenta fundamental para resolver as questões controversas 
existentes na sociedade, sendo aplicada, portanto, não como uma alter-
nativa, melhor ou pior, mas sim como o método mais adequado para 
determinado tipo de litígio. A título exemplificativo, a morosidade das 
decisões na justiça estatal foi um dos fatores que promoveram a ascensão 
dos novos métodos de solução de conflitos.

Embora historicamente a arbitragem já fosse prevista no Brasil 
desde a Constituição Federal de 1824, sua aplicação veio se consolidando 
nas últimas décadas. Coube a Lei Federal nº 9.307/96, a Lei da Arbitra-
gem, estabelecer as principais regras gerais de aplicação do instituto.

Inicialmente, a lei não previa sobre a possibilidade do uso do 
instituto pela Administração Pública, levando a diversos questionamentos 
sobre a possibilidade de participação estatal em um procedimento 
arbitral. Entre os impedimentos até então questionados para participação 
pública estavam as possíveis violações aos princípios da legalidade, da 
indisponibilidade do interesse público e da publicidade, que são, inclu-
sive, garantias constitucionais.

A Lei nº 13.129/2015 encerrou às discussões acerca da possibili-
dade de a Administração Pública submeter os seus conflitos à arbitragem. 
A inserção do parágrafo 1º no artigo 1º da Lei Federal nº 9.307/96, 
permitiu a ampliação do instituto da arbitragem para diferentes cenários 
de expansão. A cláusula compromissória foi permitida não só em contra-
tos administrativos, mas também em convênios, contratos de concessão, 
licitações e termos de cessão.

Estados brasileiros, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo, regulamentaram o instituto da mediação em legislação própria, 
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promovendo transformação importantes nesse método de solução de 
conflitos. Entre um dos aspectos mais importantes, as regulamentações 
estudais reafirmaram a previsão federal, vedando o julgamento por 
equidade nos processos públicos.

Outros aspectos relevantes inseridos foram a especificação das 
hipóteses de aplicação do instituto pela Administração Pública e a in-
dicação dos requisitos necessários para composição da câmara arbitral. 
Nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, foram ainda incluídos a 
não necessidade de prévia disposição no contrato público ou no edital de 
licitação para que as partes possam firmar compromisso arbitral, como 
também a regulamentação fixou as capitais como sede de arbitragem, 
não se sujeitando à homologação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, embora a confidencialidade seja comum nos procedi-
mentos arbitrais, ela não é obrigatória. Desse modo, os estados paulista 
e fluminense afirmaram em suas regulamentações a publicidade do 
procedimento arbitral como regra.

Assim, ao longo no presente trabalho, pode se verificar que a 
indisponibilidade do interesse público, não deve ser confundida com 
a disponibilidade do interesse da Administração e, uma vez estando 
expressamente previsto nas legislações federal e estaduais – em total res-
peito ao princípio da legalidade da Administração Pública, bem como 
adotando a publicidade como regra, excetuando-se apenas os casos 
legalmente previstos, não há qualquer óbice à utilização da arbitragem 
como um meio adequado de solução de litígios, que pode e deve ser 
utilizado pela Administração Pública.
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 RESUMO

O presente estudo analisa a aplicação da constelação familiar no Poder 
Judiciário brasileiro. A constelação familiar é um método desenvolvi-
do pelo terapeuta e filósofo alemão Bert Hellinger que, em meados da 
década de 80, ao analisar o funcionamento de uma tribo na África do 
Sul, desenvolveu técnicas da psicanálise com o objetivo de solucionar 
os problemas com a aplicação de uma terapia sistêmica. A abordagem 
sistêmica está relacionada às vivências passadas das partes na relação 
processual, sendo fator desencadeador para gerar os problemas fami-
liares, 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 observar a crescente aplicação e o 
funcionamento da constelação familiar, no Poder Judiciário brasileiro, 
como um método alternativo de solução de conflitos.

Palavras-chave: abordagem sistêmica; teoria do conflito; direito sistê-
mico; relações familiares.
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1. INTRODUÇÃO

Nas demandas judiciais que envolvem o Direito das Famílias, 
observa-se a existência de problemas mais profundos que os expostos 
pelos peticionantes. Estes envolvem sentimentos e situações anteriores 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 familiar (STORCH, 2018).

O objetivo deste trabalho é analisar de forma profunda como é 
aplicada a constelação familiar, além da tratar da sua efetividade para as 
resoluções de conflitos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro.

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 indi-
vidual, 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 acometem o relacionamento, 
buscando o equilíbrio para encontrar a melhor solução para o conflito

A dinâmica proporciona que as partes reconheçam sua presença 
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 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.
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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 e da sua 
efetividade para as resoluções de conflitos no âmbito do Poder Judiciário 
brasileiro, além da pesquisa de campo feita através de entrevista com duas 
consteladoras da região Sul Fluminense, sendo uma delas consteladora na 
2ª Vara de Família da Comarca de Barra Mansa-RJ.
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2. OS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS

A ampliação do rol de formas alternativas de solução de conflitos 
ocorreu em 2010 e se deu por meio de medidas formais. Em 2010, o 
Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ n. 125/2010 a fim 
de estabelecer um tratamento adequado para resolução de conflitos de 
forma não litigiosa, instituindo, assim, a política pública nacional no 
âmbito do Judiciário.

Passados cinco anos, a solução consensual de conflitos foi, então, 
incluída no Novo Código de Processo Civil através da Lei 13.105/2015. 
Desse modo, a conciliação e a mediação tornaram-se etapas processuais 
obrigatórias. No mesmo ano, por fim, foi aprovada a Lei nº 13.140/2015, 
a chamada Lei da Mediação.

Houve a necessidade de se buscar novos meios alternativos e 
adequados para a solução dos conflitos, de modo não apenas dar uma 
resposta ao conflito, mas sim solucionar e pacificar a relação humana ali 
existente.

O emprego da conciliação e da mediação no âmbito do Direito 
de Família possibilitou uma abordagem diferenciada, pois a sentença 
judicial, muitas vezes, não se mostrava efetiva, já que não conseguia co-
locar fim ao conflito familiar, gerando reiteradas demandas no Judiciário.

Neste sentido, o emprego das Constelações Familiares no Judi-
ciário surge como uma forma efetiva de atendimento humanizado, a fim 
de propiciar às partes uma melhor percepção acerca do conflito familiar.
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3. A CONSTELAÇÃO FAMILIAR NO PODER JUDICIÁ-
RIO BRASILEIRO E O DIREITO SISTÊMICO

A constelação familiar é um método alternativo de resolução 
de conflitos, desenvolvido pelo psicoterapeuta e filósofo alemão, Bert 
Hellinger que vem sendo cada vez mais efetivo para solucionar os litígios 
entre as partes de uma relação processual.

O estudo realizado por Bert Hellinger foi embasado nas leis sis-
têmicas, sendo elas divididas em três: o pertencimento, a hierarquia e o 
equilíbrio. Explica o professor Décio Fábio de Oliveira Júnior, fundador 
do Instituto Desenvolvimento Sistêmico para a Vida – IDESV, que “Essas 
três leis sistêmicas estão estabelecidas basicamente na necessidade de um 
clã, e foram tão importantes para a sobrevivência humana que passaram a 
ser uma espécie de comportamento instintivo das pessoas” (2018).

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 partes 
olhando o viés sistêmico do conflito e da família.

Dessa forma, há uma diferenciação quanto ao método da me-
diação, que necessita da presença de ambas as partes para que possam 
juntos achar um acordo para pôr fim ao conflito.

Na constelação familiar, membros de uma família são convi-
dados a representar outro sistema familiar através de um envolvimento 
energético que as fazem sentir pertencentes aquele sistema que está 
sendo constelado, expressando os sentimentos e atitudes embora não 
os conheçam.

Por meio da constelação, o indivíduo, em muita das vezes, 
consegue perceber o motivo que está causando aquele conflito em sua 
vida, conseguindo resolver sem precisar que outra pessoa, como o juiz, 
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decida através de uma sentença judicial, qual é a melhor forma de resolver 
aquele litígio.

As constelações sistêmicas são analisadas tanto na perspectiva 
de meio autônomo de resolução de conflito na modalidade autocom-
positiva, quanto como meio complementar à mediação. 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 familiares, ao proporcionar a 
pacificação de conflitos tão profundos como os familiares.

No Brasil, o pioneiro na aplicação da constelação familiar no 
Poder Judiciário foi Sami Storch, juiz de Direito no Estado da Bahia, em 
exercício na Comarca de Itabuna. O método da constelação familiar 
começou a ser aplicado no âmbito judicial em 2012 pelo juiz Sami Storch 
e, depois, por André Tredinnick, juiz titular na Região Leopoldina, no 
Rio de Janeiro que, ao participar de uma palestra do magistrado acima 
citado, resolveu começar a aplicar a constelação familiar juntamente 
com uma equipe especializada.

Observando os resultados obtidos nas vivências, Sami Storch 
ampliou o seu projeto abrangendo, assim, questões relativas à herança e 
a inventário, a adolescentes envolvidos com a prática de ato infracional 
e crimes de violência familiar.

Há, ainda, outros projetos sendo realizados no Judiciário Brasi-
leiro, como, por exemplo, o Projeto Justiça Sistêmica, desenvolvimento 
na comarca de Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul. Este projeto 
apresenta a seguinte dinâmica:

Os encontros do projeto são mensais e as partes são convida-
das, não intimadas, a participarem. No momento da vivência, 
os interessados recebem esclarecimentos acerca do método das 
constelações familiares e da atuação das leis sistêmicas.

Nesse momento de breves explicações do encontro, muitos dos 
possíveis interessados desistem de participar da constelação. Isso 
se deve, conforme explicitam os consteladores, ao fato de que 
muitas pessoas sentem-se ligadas ao conflito, além de não estarem 
preparados para tratarem dessas questões profundas de ordem 
familiar que são trazidas à tona durante a constelação. (PRO-
CHNOW, 2016, p. 42).



891

DESAFIOS E PERSPECTIVAS DO DIREITO PROCESSUAL CIVIL CONTEMPORÂNEO

É importante salientar que não há necessidade de ambas as par-
tes estarem presentes nos encontros, pois a situação pode ser alterada 
somente com o olhar sistêmico de uma das partes, tendo em vista que 
o processo da Constelação é a aceitação e a compreensão das situações 
que envolvem e levam ao problema em tela (PROCHNOW, 2016).

Com efeito, observa-se que o projeto funciona de maneira desvin-
culada do Poder Judiciário, no sentido de que após a constelação 
familiar não há formulação de qualquer termo ou documento 
processual de participação no encontro. Desse modo, é a parte res-
ponsável por manifestar-se no processo sobre seu possível interesse 
de conciliar, renunciar ou transacionar. Não há, portanto, qualquer 
intervenção judicial de retorno ou modificação do conflito em 
virtude da realização da constelação. (PROCHNOW, 2016, p. 42).

Na Região Sul Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, foi im-
plementada a Constelação Familiar como meio de resolução de conflitos, 
pela Juíza da 2ª Vara de Família da Comarca de Barra Mansa/RJ.

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 con-
ciliação foi de 91%; [...] Nos processos em que ambas as partes 
participaram da vivência de constelações, o índice de acordos foi 
de 100%. (JUIZ CONSEGUE 100% DE ACORDOS, 2014).

De acordo com Storch (2015), a utilização das constelações 
familiares além de contribuir para o aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional pelo Poder Judiciário, auxilia na qualidade das relações 
familiares, que, ao saberem lidar com os conflitos, vivem em um ambiente 
harmônico, respaldado no respeito e na importância de cada um, redu-
zindo os problemas causados no âmbito familiar e, consequentemente, 
gerando uma economia processual.
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Sami Storch é o autor da expressão “Direito Sistêmico” com o 
objetivo das próprias partes que litigam no processo encontrar a solução, 
em harmonia, daquele conflito, sem a necessidade de um magistrado 
decidir por meio de uma sentença o melhor para a vida do autor e do réu.

O Direito Sistêmico se:

propõe a aplicação prática da ciência jurídica com um viés tera-
pêutico – 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 geradoras de conflito, 
visando à saúde do sistema ‘doente’ (seja ele familiar ou não), 
como um todo. (STORCH, 2013).

O Direito sistêmico, também é chamado de “ordem do amor”, 
pois os sistemas familiares se equilibram, regem nossos comportamentos 
e exercem papel fundamental no equilíbrio e na manutenção do sistema 
familiar, além de atuarem no indivíduo, independentemente da vontade 
das pessoas.

Todo ser, ao nascer, pertence a uma família, sendo seu sistema 
de origem e, deve haver reconhecimento dentro desse sistema. Ademais, 
dentro de um sistema há uma hierarquia, ou seja, há uma ordem 
entre os membros, aqueles que nasceram antes tem precedência, a fim 
de manter a harmonia entre os integrantes do sistema. Por fim, deve 
haver um equilíbrio entre o dar e o receber, haja vista uma necessidade 
de reciprocidade.

Sami Storch afirma que:

Somos chamados (vocação) à missão por um emaranhamento 
sistêmico. Queremos salvar ou curar alguém (a mãe, o pai ou 
outro antepassado), ou ainda ajudar a colocar em ordem algo 
que não foi respeitado no passado familiar. Daí nos tornamos 
médicos, terapeutas, professores, advogados, juízes. Mas, enquan-
to estivermos emaranhados, estamos limitados no potencial de 
ajudar, pois só enxergamos do lugar do emaranhamento, onde 
estamos – a identificação com o antepassado com o qual estamos 
conectados. Adquirimos muito conhecimento, estudamos, trei-
namos, mas quem está emaranhado no passado de seu próprio 
sistema não consegue ajudar além do limite que encontra em seu 
emaranhamento. (STORCH, 2018)
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O estudo do Direito Sistêmico é uma análise das ordens superio-
res que regem as relações humanas. No geral, as relações humanas quando 
estão enfraquecidas são por motivos extrínsecos e mais profundos. Dessa 
forma, em alguns casos, a solução do litígio através do judiciário pode ser 
resolvida apenas de forma momentânea.

De acordo com Bert Hellinger,

[...] os relacionamentos tendem a ser orientados em direção a 
ordens ocultas. […] O uso desse método faz emergir novas pos-
sibilidades de entender o contexto dos conflitos e trazer soluções 
que causam alívio a todos os envolvidos. (HELLINGER, 2013, p. 15)

O Direito sistêmico é uma terapia aplicada através de uma 
abordagem sistêmica e fenomenológica. No judiciário, começou a ser 
aplicado nas Varas de Família e Sucessões, bem como em questões à 
vara da infância e juventude e na área criminal, onde a carga energética 
envolvendo o conflito é muito grande.

O intuito da aplicação Direito sistêmico é resolver os conflitos 
de um indivíduo que, nem sempre, são causados por fatos passados do 
próprio ser, mas, também, das gerações anteriores que deixaram o sistema 
emaranhado.

Contudo, para o Direito Sistêmico, a busca em encontrar o 
problema e, posteriormente, a solução para ele, deve abranger todos os 
indivíduos envolvidos naquele sistema. Ou seja, é necessário analisar a 
origem familiar do indivíduo envolvido no conflito.

Com isso, percebe-se que todo ser está atrelado à sua origem 
familiar e qualquer atitude que os ascendentes tiverem, consequente-
mente, afetará os descendentes, inconscientemente, em algum momento 
de sua vida.

Com os seus estudos, Sami Storch explica que:

Uma das bases do direito sistêmico é a consideração pela pessoa 
e pela bagagem que ela traz (família). Um indivíduo não pode 
ser tratado isolado, ele tem que ser encarado como um siste-
ma, formado por ele próprio, pelo pai e pela mãe. Se queremos 
conhecer alguém ou a nós mesmos nós precisamos assimilar 
a origem desse ser. Todos gostam de ser reconhecidos. Muitas 
pessoas ingressam com processos na Justiça por conta de um 
motivo, mas quando é feita a análise mais profunda, é possível 
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verificar que o problema maior é que elas foram desconsidera-
das pelo outro ou sofreram um gesto de não reconhecimento. 
(STORCH, 2018).

Dessa forma, para obter a solução sistêmica, os descendentes 
precisam viver em um ambiente harmônico e de paz, sem conflitos en-
tre seus ascendentes, a fim de não causar emaranhamentos, tendo em 
vista que ambos fazem parte do mesmo sistema.

De acordo com o Sami Storch, em um questionário respondido 
após sua audiência de conciliação, por partes que anteriormente partici-
param 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;
77% disseram que a vivência ajudou a melhorar as conversas entre 
os pais quanto à guarda, visitas, dinheiro e outras decisões em 
relação ao filho das partes. Para 41%, a ajuda foi considerável; 
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 consideravel-
mente 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 constelações 
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 envolvida passou 
a lhe respeitar mais. (STORCH, 2018).

Sendo assim, a aplicação do direito sistêmico propicia uma 
justiça mais humanizada e eficiente, de forma que possibilita tanto 
aos magistrados, quanto aos envolvidos uma melhor compreensão do 
conflito, trazendo harmonia para o sistema familiar.
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4. O PODER DOS SISTEMAS FAMILIARES E O MÉTODO 
DE TRABALHO NAS CONSTELAÇÕES FAMILIARES

No momento do nascimento, além da carga hereditária, herda-
mos, também, as crenças e esquemas de comportamento pertencentes à 
ao campo energético da família na qual façamos parte.

De acordo com Joy Manné,

A natureza do nosso campo de energia familiar é determinada 
pela história da nossa família, principal mente sua religião e 
suas crenças, em outras palavras, sua consciência. Nosso país de 
origem, a religião em meio à qual nascemos, também desempe-
nham um papel. Essa natureza é moldada por acontecimentos 
marcantes, como a história dos relacionamentos dos pais e dos 
avós, morte de uma criança muito nova, aborto, parto prema-
turo, adoção, suicídio, guerra, exílio forçado, troca de religião, 
incesto, antepassado agressor ou vítima, traição, ou mesmo a 
confiança. As ações generosas e altruístas de nossos pais e de 
nossos antepassados são saudáveis para nós, enquanto suas 
más ações modificam o campo energético familiar, obrigan-
do as gerações posteriores a pagar o preço. Entre as más ações 
estão: adquirir bens de forma duvidosa, trapacear ou roubar, 
pertencer a uma corporação cuja função envolva matar (como 
o exército, por exemplo), as diferentes formas de violência, a 
internação psiquiátrica ou a prisão de membros da família, os 
acidentes que terminam em morte, renegar sua religião ou seu 
país. (MANNÉ, 2008, p. 3)

A Constelação Familiar traz a percepção de que a nossa família é 
a nossa sina. Todavia, isto não significa que estaremos presos, sem qual-
quer chance de mudança e/ou cura. Pelo contrário, esta percepção mostra 
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a capacidade de aceitação do problema para que possa ser controlado, a 
fim de evitar sofrimento para as próximas gerações (MANNÉ, 2008).

As Constelações Familiares podem ser conduzidas em um grupo 
de trabalho ou em sessões individuais. Independente do modo como 
são feitas, elas seguem um determinado número de etapas.

Na primeira etapa, evidencia-se a definição do problema. De 
acordo com Joy Manné “O terapeuta pergunta ao cliente qual é o problema, 
ou seja, ele quer saber o que leva a uma constelação família. A infor-
mação que o terapeuta procura é então puramente factual” (2008, p. 4).

Na constelação familiar realizada no dorso de uma demanda 
judicial, os clientes supramencionados seriam as partes da lide e a proble-
mática a ser desenvolvida a própria lide, como, por exemplo, o que levou 
as partes a ajuizarem a ação.

Após a definição do problema, há a abordagem do que se passou 
naquela família que poderia desencadear um sofrimento e/ou uma 
problemática nas relações (MANNÉ, 2008).

Na segunda etapa, há a escolha dos representantes. O constelado 
escolhe as pessoas para representar os membros da família e para repre-
sentá-lo. Podendo, o constelador, solicitar, ao longo da constelação, a 
integração de outros representantes (MANNÉ, 2008).

Na terceira etapa, ocorre a montagem da constelação. O conste-
lador solicita ao constelado que disponha os representantes no espaço, 
transmitindo, a esses, a orientação das relações que mantêm com os 
outros. Pode acontecer que o próprio constelador monte a constelação 
e/ou que o constelado seja seu próprio representante (MANNÉ, 2008).

De acordo com Joy Manné,

A colocação dos representantes em seus lugares se faz intuitiva-
mente, sem reflexão. É na atribuição de seus lugares que a conste-
lação emerge e que um campo de energia autônomo se cria. Uma 
vez formada a constelação, a cliente senta-se entre os participantes 
e observa o que se passa. (MANNÉ, 2008, p. 5).

Na quarta etapa, há a ampliação do nível de consciência, expondo 
o constelado a outro contexto, para que possa alcançar uma nova pers-
pectiva dos fatos dentro de um campo anímico estabelecido ao iniciar a 
constelação, tendo em vista o sistema o qual está ligado. Bert Hellinger 
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denomina esta ligação de “grande alma”. (VERDE, 2011). Nesse sentido, 
afirma Joy Manné:

Existem duas formas de trabalhar nas constelações familiares. A 
primeira traz a intervenção do terapeuta, que pede a cada um 
dos representantes que descreva o que lhe acontece. As informa-
ções que ele recebe desse modo são puramente factuais e fenome-
nológicas, sendo excluídas todas as explicações ou interpretações. 
O terapeuta pode assim mover os representantes a fim de que 
eles possam se ver ou se afastar uns dos outros. Pode ser até que 
ele os faça sair da constelação. Mas, quando os representantes 
ficam habituados a se deixar guiar pelo campo de energia, o 
terapeuta não intervém mais, deixa o campo operar. Os movi-
mentos são lentos e a energia é muito intensa; nós os chamamos 
de “movimentos da alma”, e eles podem levar uma constelação 
até sua solução sem que se pronuncie uma só palavra. (MANNÉ, 
2008, p. 6).

É o momento no qual os representantes irão expressar as situa-
ções conflitantes, através de movimentações, posicionamentos e/ou falas. 
Os fatos são clareados pelo campo energético estabelecido. Podendo, 
ainda, sofrer intervenções do constelador, a fim de que o constelado dê 
mais informações para melhor compreensão e entendimento da proble-
mática (VERDE, 2011).

Cabe ressaltar que essa intervenção pode, por exemplo, introduzir 
novos representantes, solicitar que o constelado diga determinadas frases 
que libertam ou vinculam situações no sistema, ou, ainda, a evocação de 
imagens para complementar a sistemática (VERDE, 2011).

Na quinta etapa, ao observar os fatos e sentimentos de outra pers-
pectiva o constelado consegue recolocar o amor nos membros de sua 
família e compreender a origem de problemas em sua vivência, que antes 
eram ocultas, se libertando do sofrimento acarretado (MOSS, 2011).

Uma constelação termina quando os movimentos necessários 
foram feitos e integrados e uma solução foi encontrada. Uma boa 
indicação para isso é dada pelo momento em que se percebe que 
o campo de energia não cria mais movimentos entre os represen-
tantes. (MANNÉ, 2008, p. 8).
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A solução da constelação é um processo lento e extenso de cura 
daquela relação. Observa-se, ao chegar na solução, o livramento do peso 
da relação mal resolvida e a paz no campo energético familiar.

A etapa final é o ritual de encerramento, este é baseado no fim 
da relação entre o constelado e os representantes de seu seio familiar. 
Além de figurar outra pessoa, o representante acessa o campo energético 
daquele sistema familiar e apresenta ao constelado suas relações afetivas 
e laços com os antepassados. Pela importância de sua função, que se faz 
necessário o ritual de encerramento (CAMASMIE, 2012).

Esse ritual fundamenta-se no agradecimento. No primeiro 
momento, o agradecimento refere-se aos ancestrais, por sua existên-
cia, pelos encontros e desencontros da vivência, por terem permitido 
a exposição do sistema familiar através do campo energético. Após, há 
o agradecimento do representante, aquele que foi escolhido para fazer 
parte do campo energético tão forte vindo de uma família e seu clã. 
Depois, por último, o agradecimento à situação apresentada, o perdão 
e a libertação do que atrapalhava a convivência e relação das partes ali 
envolvidas.

Cumpre ressaltar, após expor as etapas do processo, que:

O campo de energia de uma constelação é muito sensível. As 
constelações são capazes de produzir mudanças profundas. Elas 
põem em movimento mudanças importantes de processos de 
cura, que progridem lentamente e se estendem, pouco a pouco, 
aos diferentes domínios da vida do cliente. Isso pode levar às 
vezes dois anos. É primordial deixar que siga seu curso livre-
mente, sem intervenções. (MANNÉ, 2008, p. 7).
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5. CONCLUSÃO

Observa-se, com a introdução da análise sistêmica do direito 
e da família, através do uso da constelação familiar, um maior respeito 
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).

Conforme foi exposto, embora a utilização da técnica desen-
volvida pelo psicanalista, Bert Hellinger, seja um método de resolução 
de conflitos recente e sem aplicação em todos os tribunais brasileiros, 
de acordo com pesquisas realizadas, conclui-se que é um método 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 participa-
ção, relatando a melhora nos relacionamentos. Através dessa técnica, 
é implantada a consciência da harmonia e valor da família, ajudando 
fortalecer cada vez mais as relações familiares.
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