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APRESENTAÇÃO

O Grupo de Estudos em Jurisdição, Constituição e Processo (GEJCP) tem a honra de 
apresentar os Anais da II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL.1 Evento este realizado 
durante os meses de setembro e novembro de 2020. E, em decorrência da pandemia da 
COVID-19, nessa edição, as apresentações presenciais dos trabalhos submetidos foram 
substituídas pelo envio dos vídeos de apresentação.

E assim, durante esses meses, tivemos a participação de diversos docentes e discentes 
vinculados a inúmeros Cursos de Graduação em Direito de diversos Estados do Brasil, 
para debater temas ligados ao Direito Processual Civil, com a interdisciplinaridade sempre 
fomentada, num espaço de profundo diálogo entre a Academia e os operadores jurídicos 
nos seus diversos campos de atuação.

A presente publicação contém os Resumos Expandidos apresentados durante a II 
JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL. Participaram diretamente submetendo trabalhos 177 
(cento e setenta e sete) inscritos, proporcionando 78 (setenta e oito) trabalhos submetidos. 
Desse universo, tivemos participantes oriundos dos seguintes Estados: Maranhão, Minas 
Gerais, Mato Grosso, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Participaram auxiliando no evento dez professores Coordenadores dos Grupos de 
Trabalhos, além de outros quarenta e quatro como avaliadores: 

Profa. Dra. Adriana Ramos Costa Prof. Me. Jamyl de Jesus Silva

Prof. Dr. Adriano Moura da Fonseca Pinto Prof. Me. José Augusto Galdino da Costa

Prof. Dr. Alexandre de Castro Catharina Prof. Dr. Juan Rodrigo Longo Ferreira Gómez

Ma. Amanda de Lima Vieira Profa. Ma. Juliana Barcellos da Cunha e Menezes

Profa. Dra. Ana Alice de Carli Profa. Ma. Karyne Castro da Silva

Prof. Me. André Farah Alves Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva

Prof. Me. André Ricci de Amorim Profa. Dra. Leonora Roizen Albek Oliven

Profa. Ma. Angela Barral Bouzas Profa. Ma. Lilian Dias Coelho Lins De Menezes 
Guerra

Me. Antônio Fernandes de Oliveira Netto Prof. Dr. Marcelo Machado Costa Lima 

Profa. Ma. Bárbara Nogueira Nunes Prof. Dr. Marcelo Pereira de Almeida

1 O Edital completo e todas as informações relativas à II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL podem ser visualizadas 
em: www.grupojcp.org. 

http://www.grupojcp.org
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Prof. Dr. Carlos Eduardo Guerra de Moraes Profa. Ma. Márcia dos Santos Pimentel Nunes

Prof. Me. Cesar Motta Moreira Profa. Dra. Márcia Michele Garcia Duarte

Profa. Ma. Clara Maria Cavalcante Brum de Oliveira Me. Marco Antônio Rodrigues Jorge

Profa. Ma. Cristina Lucia Seabra Iorio Prof. Dr. Marcus Wagner de Seixas

Me. Daniel da Silva Marques Profa. Dra. Mariana de Freitas Rasga

Profa. Dra. Daniela de Oliveira Duque-Estrada de La Peña Profa. Dra. Marilha Gabriela Reverendo Garau

Profa. Ma. Daniele do Amaral Souza Cavaliere Prof. Me. Matheus Farinhas de Oliveira 

Ma. Daniele Ramos Venezia Prof. Dr. Matheus Vidal Gomes Monteiro

Prof. Dr. Delmo Mattos da Silva Profa. Dra. Michele Pedrosa Paumgartten

Profa. Dra. Eleonora Mesquita Ceia Prof. Dr. Milton Delgado Soares

Prof. Dr. Emerson Garcia Profa. Dra. Morgana Paiva Valim

Prof. Dr. Felice Valentino Gaio Filardi Prof. Dr. Pedro Curvello Saavedra Avzaradel

Profa. Ma. Fernanda Bragança Prof. Dr. Pedro Henrique Veiga Chrismann

Prof. Dr. Fernando de Oliveira Pontes Prof. Dr. Quintino Lopes Castro Tavares

Prof. Dr. Getúlio Nascimento Braga Júnior Profa. Dra. Renata Braga Klevenhusen

Prof. Dr. Guilherme Sandoval Góes Prof. Dr. Ubirajara da Fonseca Neto

Prof. Dr. Humberto Dalla Bernardina de Pinho Profa. Ma. Vanessa Iacomini

Participaram apoiando o evento os seguintes Grupos de Pesquisa: 

Grupo de Estudos em Jurisdição, Constituição e Processo (GEJCP-UFF) – Prof. Dr. Matheus 
Gomes Monteiro
Grupo de Pesquisa A Sociedade Civil e o Estado de Direito: Mutações e Desenvolvimento 
(IBMEC-RJ) - Prof. Dr. Getúlio Nascimento Braga Júnior e Prof. Dr. Marcelo Machado Costa Lima
Grupo de Pesquisa Tendências do Direito Processual Civil: jurisprudência e precedentes 
(UNESA-RJ) - Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva
Observatório de Mediação e Arbitragem (PPGD/UNESA) - Prof. Dr. Adriano Moura da Fonseca 
Pinto e Prof. Dr. Humberto Dalla Bernardina de Pinho
Grupo de Estudo e Pesquisa em Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (UFF) - Profa. 
Dra. Renata Braga Klevenhusen

E, também, além de membros do GEJCP, participaram diretamente da organização do 
evento as discentes do Curso de Graduação em Direito (UFF-VR) Gabriela Rangel Bondezan 
e Natália de Barros Loio Miguel, com o auxílio de: Bianca Barbosa Ayres da Silva, Dara 
Gabryelle de Souza Vargas, Emanuelle Alves Andrade (representando toda a equipe de 
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Marketing e Comunicação do GEJCP), Gabriela Silva Medeiros, Letícia da Silva Diório, e 
também o Mestrando (Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - Portugal) Vinícius 
Silva do Lameiro, entre diversos outros que tornaram o evento possível.

Pretendemos, assim, neste ano de 2020, com a II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL, 
mantermos a experiência iniciada com a primeira edição, buscando, sempre, a promoção do 
debate de qualidade e contínua reflexão de questões contemporâneas do universo jurídico.

Por fim, assim como na primeira edição do evento, é de extrema importância registrarmos 
o apoio da Universidade Federal Fluminense, através de sua Pró-Reitoria de Extensão, por 
se tratar de evento apoiado pelo Programa de Bolsas de Extensão 2020.
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PROGRAMAÇÃO  
DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

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

CRONOGRAMA
DATAS ATIVIDADE

30/07/2020 Lançamento do Edital da II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL

10/09/2020 a 
25/09/2020 Prazo para envio dos Resumos Expandidos

26/09/2020 a 19/10/2020 Avaliação dos Resumos Expandidos

20/10/2020 a 19/11/2020 Resumos Expandidos aceitos sem correções: prazo para envio dos 
vídeos de apresentação pelos autores

20/10/2020 a 28/11/2020 Prazo para visualização dos vídeos das apresentações pelos Grupos 
de Trabalho

20/10/2020 a 27/10/2020 Resumos Expandidos com correções requeridas: prazo para correção 
pelos autores

28/10/2020 a 10/11/2020 Resumos Expandidos com correções requeridas: prazo para reavaliação 
pelos avaliadores

11/11/2020 a 19/11/2020 Resumos Expandidos com correções requeridas e atendidas: prazo 
para envio dos vídeos de apresentação pelos autores

20/11/2020 a 28/11/2020 Prazo para visualização dos vídeos das apresentações pelos Grupos 
de Trabalho

GRUPOS DE TRABALHO
NÚMERO E TÍTULO COORDENADOR(A)

GT 1: Acesso à Justiça, Hermenêutica e 
Decisão Judicial

Prof. Dr. Getúlio Nascimento Braga Júnior (IBMEC-RJ/
UNESA/UCAM)

GT 2: Meios Adequados de Resolução de 
Conflitos Profa. Dra. Renata Braga Klevenhusen (UFF-VR)

GT 3: Normas Fundamentais do Processo 
Civil Prof. Dr. Adriano Moura da Fonseca Pinto (UNESA)

GT 4: Aspectos procedimentais do Direito 
Processual Civil

Prof. Dr. Marcelo Pereira de Almeida (UFF/EMERJ/
UCAM/UNESA/UCP)

GT 5: Processos nos Tribunais e meios de 
impugnação das decisões judiciais Prof. Dr. Quintino Lopes Castro Tavares (UFF-VR)
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GT 6: Tutela Satisfativa e Sistema de Justiça 
e Inovações Tecnológicas Prof. Dr. Matheus Vidal Gomes Monteiro (UFF-VR)

GT 7: Solução Coletiva de Conflitos Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva (UNESA)

GT 8: Aspectos processuais no controle de 
constitucionalidade

Prof. Dr. Marcelo Machado Costa Lima (IBMEC-RJ/
UNESA)

GT 9: Direito Processual Civil Internacional Prof. Dr. Fernando de Oliveira Pontes (UCAM/UNESA/
FGV-RJ/IBMEC-RJ/ITA-SP)

GT 10: Processo Internacional de Direitos 
Humanos Prof. Dra. Mariana de Freitas Rasga (UNESA/UVA)

TEMÁTICAS DOS GRUPOS DE TRABALHO

GT 1: Acesso à Justiça, Hermenêutica e Decisão Judicial
Coordenador(a): Prof. Dr. Getúlio Nascimento Braga Júnior (IBMEC-RJ/UNESA)
Avaliador(a): Prof. Dr. Delmo Mattos da Silva (UniCEUMA/UFMA)
Avaliador(a): Prof. Dr. Milton Delgado Soares (UCAM)
Avaliador(a): Prof. Me. André Farah Alves (CEPED UERJ/IERBB(MPRJ)/Instituto New Law)
Avaliador(a): Profa. Ma. Angela Barral Bouzas (UCAM)
Avaliador(a): Me. Antônio Fernandes de Oliveira Netto (Advogado)
Avaliador(a): Profa. Ma. Karyne Castro da Silva (UNESA)
Avaliador(a): Prof. Me. Matheus Farinhas de Oliveira (UFF)

Ementa:  Num cenário de reforço à normatividade constitucional, sobressai o 
fortalecimento e ampliação da Jurisdição Constitucional(izada) como principal instrumento 
à concretização de direitos. E o exercício jurisdicional como um todo, potencializado por uma 
‘nova’ perspectiva da jurisdição, então constitucionalizada, fomenta-nos ao debate acerca 
de temas envolvendo debates em torno do conceito e amplitude do Acesso à Justiça, 
especialmente sob essa perspectiva concretizadora. Daí a necessidade de se promover 
o encontro sistêmico dessa dinâmica na tutela jurisdicional a partir do reconhecimento de 
uma responsabilidade jurídica que assoma ao dever conjunto da prestação e da supervisão 
dos atos em juízo concorrente à delicada exigência de equilíbrio com o ideário da justiça 
e os anseios por sua realização por força e nos termos de uma paradigmática filosófico-
jurídica que ainda permanece em discussão temática e prática, notadamente na ação 
dos tribunais. Discussão esta que se opera na atualidade dos debates europeus e anglo-
americanos interligada frequentemente à análise das decisões judiciais em presença, mais 
uma vez supervisionada, também dos direitos fundamentais processuais, imprimindo 
transversalidade temática, técnica e jurídica a temas como teorias da justiça e da decisão. 
Para tanto, permanecem as proposições derivadas da hermenêutica jurídica em sua 
totalidade, da hermenêutica jurídica constitucional, em especial, das teorias discursivas, 
do agir comunicativo, a argumentação jurídica e o juízo de ponderação, as positivações 



15

e as discussões sobre a interpretação positiva das regras e dos princípios, as recepções, 
reformulações e contrariedades das teorias da justiça, em diretriz ou entremeada nas 
acolhidas e rejeições de pedidos e recursos, nas decisões, nas postulações da dialética 
processual traçando, com recorrência, o paralelo entre o juízo de valor e o juízo da forma 
correta.

GT	2:	Meios	Adequados	de	Resolução	de	Conflitos
Coordenador(a): Profa. Dra. Renata Braga Klevenhusen (UFF-VR)
Avaliador(a): Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva (UNESA)
Avaliador(a): Profa. Dra. Márcia Michele Garcia Duarte (UERJ/UFF)
Avaliador(a): Profa. Ma. Fernanda Bragança (Advogada)

Ementa: Acesso à justiça e os métodos adequados de solução de conflitos. Métodos 
adequados de solução de conflitos: negociação, conciliação, mediação e arbitragem. 
Normatização dos métodos adequados de solução de conflitos no Brasil: limites, desafios 
e potencialidades. Tipologia dos conflitos e adequação dos mecanismos de solução de 
controvérsias. Inteligência artificial e os métodos adequados de solução de conflitos. Online 
dispute resolution. DSD – Design de sistemas de disputas (dispute system design).

GT 3: Normas Fundamentais do Processo Civil
Coordenador(a): Prof. Dr. Adriano Moura da Fonseca Pinto (UNESA)
Avaliador(a): Prof. Dr. Humberto Dalla Bernardina de Pinho (UERJ/ UNESA/IBMEC)
Avaliador(a): Prof. Me. José Augusto Galdino da Costa (UNESA)
Avaliador(a): Prof. Dr. Juan Rodrigo Longo Ferreira Gómez (Advogado)
Avaliador(a): Prof. Dr. Marcelo Pereira de Almeida (UFF/EMERJ/UCAM/UNESA/UCP)
Avaliador(a): Prof. Dr. Ubirajara da Fonseca Neto (UERJ/UCAM/EMERJ)
Avaliador(a): Ma. Amanda de Lima Vieira (UNESA)
Avaliador(a): Ma. Daniele Ramos Venezia (UFF/UNICARIOCA)
Avaliador(a): Profa. Ma. Márcia dos Santos Pimentel Nunes (UNESA)

Ementa: As décadas seguintes à CRFB 88 revelaram um intenso movimento reformador 
da legislação processual infraconstitucional. Seja por ajustes no Código de Processo Civil 
de 1973, em leis ordinárias civis e importantes institutos, ritos processuais ou mesmo pela 
criação de novos espaços, como no caso dos juizados especiais cíveis e criminais, por 
exemplo. Não houve falta de produção normativa por parte do legislativo e da jurisprudência. 
O Direito Processual Civil recebeu constante atenção dos atores jurídicos e políticos 
responsáveis pelo acesso à justiça e efetividade do processo no Brasil. Até mesmo no 
campo das soluções inicialmente rotuladas como alternativas e atualmente compreendidas 
como mais adequadas do alcance de justiça dentro e fora do instituto do processo judicial e 
administrativo, os movimentos reformadores foram presentes em quantidade e diversidade 
instrumental. Aliado ao movimento reformador do processo propriamente dito no campo 
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infraconstitucional, a práxis e hermenêutica tida por constitucional aplicadas em sequência 
à promulgação do texto de 88 acabaram por revelar uma constituição inacabada no tema 
da extensão e aplicação dos direitos fundamentais inerentes ao acesso à justiça, ação, 
jurisdição e processo, em conjunto com as intituladas funções essenciais à justiça. A chegada 
à segunda década do século atual culminou com a tramitação de importantes projetos de 
um novo Código de Processo Civil e que levaram a uma consolidação codificada com 
nome próprio em 2015, com especial atenção ao que se convencionou chamar de Normas 
Fundamentais do Processo Civil, dispondo grande carga de jurisdição constitucional aos 
demais espaços de atuação do processo no campo judiciário brasileiro. O presente grupo 
de trabalho tem interesse em receber comunicações que tenham por objeto as discussões 
em torno das Normas Fundamentais do Processo Civil no contexto histórico das décadas 
sequenciais à CRFB 88, sua tipificação no Código de Processo Civil de 2015 e efetiva 
aplicação no campo jurídico.

GT 4: Aspectos procedimentais do Direito Processual Civil
Coordenador(a): Prof. Dr. Marcelo Pereira de Almeida (UFF/EMERJ/UCAM/UNESA/UCP)
Avaliador(a): Prof. Dr. Alexandre de Castro Catharina (UNESA)
Avaliador(a): Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva (UNESA)
Avaliador(a): Prof. Dr. Matheus Vidal Gomes Monteiro (UFF-VR)

Ementa: O grupo tem por objetivo discussões e debates no âmbito de temáticas do 
Direito Processual Civil que se alinhem com previsões da Parte Geral e dos Procedimentos 
(comum e especial) previstos no Código de Processo Civil (CPC) e na legislação extravagante. 
A nova sistematização trazida pelo CPC de 2015 potencializou e inovou debates sobre 
inúmeros temas agora abordados, seja concentradamente em sua Parte Geral, seja na parte 
específica procedimental, como os negócios jurídicos processuais, regramento do amicus 
curiae, as tutelas de urgência e evidência etc. Nesse contexto, buscam-se trabalhos que se 
desenvolvam com temas tais como: competência interna, cooperação nacional, sujeitos 
do processo, intervenção de terceiros, atos processuais, tutela provisória, processo de 
conhecimento, procedimentos especiais, dentre outros

GT 5: Processos nos Tribunais e meios de impugnação das decisões 
judiciais

Coordenador(a): Prof. Dr. Quintino Lopes Castro Tavares (UFF-VR)
Avaliador(a): Prof. Me. Jamyl de Jesus Silva (UESPI)
Avaliador(a): Profa. Ma. Lilian Dias Coelho Lins De Menezes Guerra (UNESA/EMERJ/UERJ) 
Avaliador(a): Me. Marco Antônio Rodrigues Jorge (Advogado)

Ementa: O grupo tem por objetivo desenvolver a discussão em torno dos diversos 
meios de impugnação das decisões judiciais, bem como dos processos nos tribunais. 
Engloba, por conseguinte, os diversos incidentes existentes, os recursos cíveis previstos, 
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a ação rescisória e temas correlatos, tais como o sistema de precedentes no CPC e sua 
relação com as tradições civil law e common law.

GT 6: Tutela Satisfativa e Sistema de Justiça e Inovações Tecnológicas
Coordenador(a): Prof. Dr. Matheus Vidal Gomes Monteiro (UFF-VR)
Avaliador(a): Prof. Dr. Marcus Wagner de Seixas (UFF-VR)
Avaliador(a): Profa. Dra. Michele Pedrosa Paumgartten (IBMEC-RJ)
Avaliador(a): Me. Daniel da Silva Marques (Diretor Executivo AB2L)
Avaliador(a): Profa. Ma. Daniele do Amaral Souza Cavaliere (UNIFOA)
Avaliador(a): Me. Marco Antônio Rodrigues Jorge (Advogado)

Ementa: O grupo tem objetivo abordar as discussões envolvendo a Tutela Satisfativa 
no âmbito do Direito Processual Civil, propondo um debate acerca dos diversos institutos 
e procedimentos previstos. Também busca desenvolver estudos e pesquisas a partir 
da influência de novas tecnologias, abordando suas complexidades e desafios. Nesse 
sentido, cabe ressaltar a necessidade do constante aprimoramento dos procedimentos 
judiciais, tendo como escopo o alcance a essas inovações, além, sobretudo, da devida 
regulamentação a fim de suprir suas lacunas e controlar sua atuação. Assim, os temas 
centram-se em torno de indagações principais, tais como: em que medidas, ou quais 
impactos, a evolução tecnológica causa ao Poder Judiciário no seu exercício jurisdicional? 
Ocorre a afetação dos cidadãos, operadores jurídicos, ou seja, todos os atores que participam 
direta ou indiretamente do exercício de tal função? Extrai-se, portanto, a necessidade de 
analisar e desenvolver temas entrelaçados ao avanço tecnológico no Direito, tais como: 
(a) análise da eficiência do Poder Judiciário frente à tecnologia; (b) procedimentos de 
desjudicialização, descongestionamento e desburocratização do Sistema de Justiça; (c) 
inteligência Artificial; (d) Lawtechs e Legaltechs; (e) jurimetria; (f) Blockchain; (g) prova digital; 
dentre inúmeros outros.

GT	7:	Solução	Coletiva	de	Conflitos
Coordenador(a): Profa. Dra. Larissa Clare Pochmann da Silva (UNESA)
Avaliador(a): Prof. Dr. Marcelo Pereira de Almeida (UFF/EMERJ/UCAM/UNESA/UCP)
Avaliador(a): Prof. Dr. Pedro Curvello Saavedra Avzaradel (UFF-VR)
Avaliador(a): Prof. Me. Cesar Motta Moreira (Advogado)

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

GT 8: Aspectos processuais no controle de constitucionalidade
Coordenador(a): Prof. Dr. Marcelo Machado Costa Lima (IBMEC-RJ/UNESA)
Avaliador(a): Profa. Dra. Adriana Ramos Costa (IBMEC-RJ)
Avaliador(a): Profa. Dra. Ana Alice De Carli (UFF-VR)
Avaliador(a): Prof. Dr. Carlos Eduardo Guerra de Moraes (UERJ/IBMEC-RJ)
Avaliador(a): Profa. Dra. Eleonora Mesquita Ceia (IBMEC-RJ)
Avaliador(a): Prof. Dr. Emerson Garcia (ESAJ-TJRJ/FESMPDFT/IEP-MPRJ/CERS/FESMP-MG) 
Avaliador(a): Prof. Dr. Guilherme Sandoval Góes (EMERJ/UNIFA/UCAM)
Avaliador(a): Prof. Dr. Pedro Henrique Veiga Chrismann (IBMEC-RJ/ESAP-RJ)
Avaliador(a): Profa. Ma. Cristina Lucia Seabra Iorio (UNESA) 
Avaliador(a): Profa. Dra. Daniela de Oliveira Duque-Estrada de La Pena (UNESA)

Ementa: O sistema jurídico brasileiro vem sendo regido por uma nova perspectiva 
teórico-constitucional a qual, sob diversas nomenclaturas, propõe a realocação da 
normatividade constitucional frente às demais fontes normativas. E como consequência 
direta dessa mudança, que tem como um dos elementos centrais a aproximação 
entre constituição e processo, observa-se a ampliação de novos métodos, técnicas e 
procedimentos no âmbito da Jurisdição Constitucional. Em um curto espaço de tempo, 
constituinte e legislador ampliaram significativamente o raio de ação dos controles difuso 
e concentrado no Brasil. No âmbito do controle difuso, é notório que o processo entre as 
partes levado ao STF pela via extraordinária vem se tornando uma atividade jurisdicional 
que transcende os interesses subjetivos, situação típica da jurisdição constitucional e 
não mera fase recursal. As modificações não ocorreram em menor grau na esfera do 
controle concentrado. O constituinte originário não só ampliou de forma significativa o 
número de legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade, como também 
vislumbrou a possibilidade de se arguir a omissão legislativa inconstitucional por meio 
de uma ação (direta de inconstitucionalidade por omissão), cujos contornos ainda não se 
apresentam bem definidos e desafiam maiores estudos. Posteriormente, por intervenção 
do constituinte derivado e do legislador, surgem novos tipos de ações (a ação declaratória 
de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental), novos 
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institutos (a súmula vinculante, a repercussão geral), e mesmo novas técnicas de origem 
jurisprudencial(interpretação conforme, declaração de inconstitucionalidade sem redução 
de texto, entre tantas outras), que tornam a prática do controle de constitucionalidade 
uma realidade perene e comezinha no ambiente jurídico brasileiro. Em um contexto 
como o apresentado, importa ressaltar que as análises teóricas e reflexões acerca da 
relação entre processo e constituição no Brasil não podem prescindir de duas linhas de 
abordagem: a) por um lado, da necessidade de adequação às linhas mestras substanciais 
do Estado Democrático de Direito e de seu aperfeiçoamento-com a busca pelo equilíbrio e 
harmonia entre os poderes-; b) por outro lado, da necessidade de construir uma identidade 
jurídica pátria, coadunando a inafastável crescente influência alienígena (em um típico 
quadro de hibridismo jurídico a que se sujeitam praticamente todos os sistemas jurídicos 
na contemporaneidade) com as raízes histórico-culturais que estão na base mental da 
formação do sistema jurídico brasileiro

GT 9: Direito Processual Civil Internacional
Coordenador(a): Prof. Dr. Fernando de Oliveira Pontes (UCAM/UNESA/FGV-RJ/IBMEC-RJ/ITA-SP)
Avaliador(a): Prof. Dr. Felice Valentino Gaio Filardi (UCAM/UNESA) 
Avaliador(a): Prof. Me. Matheus Farinhas de Oliveira (UFF)
Avaliador(a): Profa. Ma. Vanessa Iacomini (UFF-VR)

Ementa: O grupo tem por objetivo debater sobre temas no âmbito do Direito Processual 
Civil que transcendem os limites nacionais, rumo a análises e discussões de temas 
jurídico-processuais transnacionais. Daí a análise de temas como a cooperação jurídica 
internacional, a flexibilização do processo em especial na esfera internacional, aspectos 
sobre a internacionalização de institutos no processo civil brasileiro, questões sobre os 
limites da jurisdição nacional e competência internacional, análise de dispositivos normativos 
processuais oriundos de acordos e tratados internacionais, homologação de sentença 
estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória, produção probatória e seus 
aspectos internacionais, dentre outros.

GT 10: Processo Internacional de Direitos Humanos
Coordenador(a): Prof. Dra. Mariana de Freitas Rasga (UNESA/UVA)
Avaliador(a): Pra. Dra. Leonora Roizen Albek Oliven (UVA/IBMEC/PUC-RIO)
Avaliador(a): Profa. Dra. Marilha Gabriela Reverendo Garau (UFF/UNESA/UCAM)
Avaliador(a): Profa. Dra. Morgana Paiva Valim (UVA/UFRJ)
Avaliador(a): Prof. Me. André Ricci de Amorim (UNESA/UCB)
Avaliador(a): Profa. Ma. Bárbara Nogueira Nunes (UNESA)
Avaliador(a): Profa. Ma. Clara Maria Cavalcante Brum de Oliveira (UNESA)
Avaliador(a): Profa. Ma. Juliana Barcellos da Cunha e Menezes (UNESA)
Avaliador(a): Profa. Ma. Vanessa Iacomini (UFF-VR)
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Ementa: Sob o prisma do atravessamento entre o processo internacional dos direitos 
humanos e o direito processual brasileiro, sobressaem institutos como o cumprimento 
das decisões prolatadas por tribunais internacionais, a legitimidade ativa e passiva nos 
processos contenciosos internacionais, o acesso à justiça internacional, a presença do 
amicus curiae, o peticionamento individual no sistema regional de proteção, a proibição da 
litispendência, o esgotamento de recursos internos e as obrigações processuais. Temáticas 
que abordem a competência da Justiça Federal nas hipóteses de grave violação de direitos 
humanos e o necessário processamento do incidente de deslocamento de competência 
também tangenciam com o processo civil brasileiro e apresentam o espaço oportuno para 
reflexão e pesquisa. Os desafios da unidade conceitual dos Direitos Humanos vão além da 
disseminação veiculada para que não sejam unicamente uma manifestação de resposta 
às atrocidades deflagradas há pouco mais de 70 anos. O breve, mas violento século XX, 
registrou o potencial de destruição da vida e a insana capacidade de auto aniquilação 
humana. O complexo de sistemas e ordenamentos jurídicos coexistentes legitimaram 
variados modelos processuais que ensejaram uma desafiadora proposta de conciliação 
internacional. Alimentada pela necessidade de uma nova arquitetura jurídica que propusesse 
um liame entre temáticas atinentes à pessoa humana no binômio natureza-condição em face 
da pauta dos então inaugurados Direitos Fundamentais que, demandavam a conjugação 
com o Constitucionalismo, até certo ponto, aliado na delimitação do poder do Estado em 
face dos sobreditos Direitos. Neste contexto, o Processo Internacional de Direitos Humanos 
assume especial importância, sobretudo porque é conduzido por ritos e tribunais próprios na 
díade entre o direito material internacional e o direito internacional processual, precisamente 
pela compreensão de que a proteção dos Direitos Humanos não se encerra na atuação 
dos Estados. Nesse sentido, é preciso fomentar a reflexão sobre o diálogo entre cortes 
nacionais e internacionais frente aos desafios apresentados para a concreção dos direitos 
humanos e fundamentais. E, numa perspectiva de justiça que amplie as oportunidades, 
reconhecer que mecanismos processuais, advindos da criação jurisprudencial das cortes 
internacionais, como o controle de convencionalidade e a margem nacional de apreciação, 
mostram-se adequados à solução de controvérsias internas que envolvam a proteção dos 
direitos humanos.



21

GT 01
Acesso à Justiça, 
Hermenêutica e 
Decisão Judicial



22
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RESUMO

O trabalho analisa a inserção do sistema de consensualidade nos processos de 
recuperação judicial e a sua contribuição para a concretização do princípio constitucional 
do acesso à justiça – temática que foi ressaltada pelo hodierno contexto de crise sanitária 
e socioeconômica provocada pela COVID-19, com a consequente tendência de aumento 
de demandas referentes ao soerguimento de empresas. Para tanto, buscou-se uma análise 
qualitativa bibliográfica acerca dos benefícios e congruências dos métodos consensuais 
de solução de conflitos e do instituto da recuperação judicial. Ademais, com o escopo 
de demonstrar a aplicabilidade da via consensual, investigou-se a implementação de 
projetos-piloto em determinados Tribunais de Justiça, que institucionalizaram o sistema 
de tratamento consensual de conflitos na fase pré-processual, no sistema de insolvência 
empresarial, diante do contexto de crise.

INTRODUÇÃO

Consoante resultados do Justiça em Números de 2020, realizado pelo Conselho 
Nacional de Justiça, findou-se 2019 – ano-base da pesquisa – com a marca de 77,1 milhões 
de processos sem solução definitiva (CNJ, 2020). Sob essa perspectiva, pode-se afirmar 
que tal resultado guarda pertinência com a enraizada “cultura da sentença” no sistema 
judicial brasileiro, o qual é delimitado pela noção de que acesso à justiça seria apenas o 
acesso ao Poder Judiciário, em uma perspectiva meramente formal (WATANABE, 2005).

1 Pós-doutora pelo IFCS/UFRJ/Coimbra (2019). Pós-doutora pelo Instituto de Medicina Social da UERJ (2009). Doutora 
em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003). Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (1997). Professora adjunta do Curso de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF-VR). E-mail: 
renatabragak@terra.com.br. Líder do Grupo de Estudo e Pesquisa em Métodos Consensuais de Solução de Conflitos 
(GEMESC-UFF/VR). 
2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF-VR). E-mail: giovannacampbell@id.uff.br. Membra 
do Grupo de Estudo e Pesquisa em Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (GEMESC-UFF/VR). 
3 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF-VR). E-mail: steinhagengiselle@id.uff.br. Membra do 
Grupo de Estudo e Pesquisa em Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (GEMESC-UFF/VR).

mailto:renatabragak@terra.com.br
mailto:giovannacampbell@id.uff.br
mailto:steinhagengiselle@id.uff.br
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Dessa forma, este trabalho tem como função precípua analisar a ressignificação do 
conceito de acesso à justiça – consagrado no art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988 
–, muito mais abrangente do que a visão tradicional: trata-se da viabilização do acesso à 
ordem jurídica justa (WATANABE, 2005). 

A imprescindibilidade dessa temática é notabilizada ao reconhecer a hodierna 
desestabilização da ordem socioeconômica provocada pela pandemia de COVID-19, em 
razão da qual, ante seu impacto no âmbito empresarial, tem-se a projeção do aumento do 
número de demandas de insolvência. À vista disso, a partir da análise da utilização do sistema 
da consensualidade pré-processual na recuperação judicial – implementado na estrutura 
de alguns Tribunais de Justiça –, buscou-se demonstrar a possível contribuição da inserção 
da cultura da pacificação como instrumento essencial não só para a desjudicialização, mas 
também como meio mais adequado para a solução do conflito e, consequentemente, para 
a tutela tempestiva do direito material.

Além de ser um eficaz meio de solução de conflitos, o sistema consensual promove o 
restabelecimento da comunicação entre os envolvidos, com fins de propiciar um acordo 
que seja benéfico para todos – não apenas para uma das partes, como tradicionalmente 
ocorre em um processo judicial –, e permitir a continuidade das relações jurídicas, medida 
extremamente relevante para a saúde de empresas em dificuldades econômicas.

METODOLOGIA

Para o presente trabalho, a metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica e 
documental, sob abordagem qualitativa. Realizou-se o levantamento de informações e de 
dados pertinentes à temática por meio de livros, revistas especializadas, teses, bem como 
a análise de normativas internas do sistema judicial brasileiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O preâmbulo do texto constitucional afirma o comprometimento do Estado Democrático 
de Direito com a solução pacífica das controvérsias. A visão de acesso à justiça como 
acesso ao Poder Judiciário, retratada pela “cultura da sentença”, gerou uma concepção 
distorcida e não compatível com o texto constitucional. Isso porque o conceito de acesso 
à justiça vai muito além do simples ingresso formal ao Poder Judiciário – em seu cerne, está 
a solução a uma ordem jurídica justa (WATANABE, 2005).

Algumas medidas normativas, de forma pontual, começaram a ser implementadas 
visando atender ao objetivo da consensualidade expresso na Constituição Federal de 
1988. Contudo, apenas em 2010, surgiu a “Política Judiciária Nacional de tratamento dos 
conflitos de interesses”, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 
nº 125, cujo escopo, conforme emana de seu art. 1º, é “assegurar a todos o direito à solução 
dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade” (CNJ, 2010). A referida 
resolução promoveu um movimento institucionalizado pelo Poder Judiciário em direção 
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à concretização de um sistema de solução consensual de conflitos, que foi reafirmado 
e dinamizado pelas Leis nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil) e nº 13.140/2015 (Lei 
de Mediação), com o estímulo ao uso da mediação e da conciliação a fim de se atenuar 
a judicialização crescente e possibilitar a concretização do acesso adequado à ordem 
jurídica justa.

Em virtude do contexto de crise pandêmica suscitada pela COVID-19, houve a paralisação 
de diversos setores, a dificuldade no cumprimento das obrigações e o desencadeamento 
de uma onda de inadimplência. Diante desse quadro, já se evidencia um acréscimo de 
requerimentos de falência, em 28,9%, e de pedidos de recuperação judicial, em 82,2%, 
em junho deste ano, em relação ao mês de maio – dados apurados pelo Serviço Central 
de Proteção ao Crédito (BOA VISTA SCPC, 2020).

Nesse toar, cumpre salientar a notória compatibilidade entre o instituto da recuperação 
judicial e o sistema de consensualidade – o cerne daquele envolve a tentativa de se conciliar 
inúmeros interesses, o que vai ao encontro do objetivo deste, qual seja: o empoderamento 
dos envolvidos para que estes protagonizem a solução do conflito. Dessa forma, as partes 
deixam de depender unicamente de uma decisão judicial e caminham para a construção – 
por meio da conciliação de seus interesses, de modo célere – de uma decisão personalizada 
(SZTJAN; VERA; NÓBREGA; SORRENTINO, 2020).

Ao considerar a natureza de relações continuadas, o método mais compatível para 
a resolução dos múltiplos conflitos, presentes em um processo de recuperação judicial, 
consiste na mediação. Esta estimula o restabelecimento do diálogo entre as partes 
conflitantes e a participação ativa de todos os envolvidos, ou seja, são estes que efetivarão 
o acordo por meio do regime de comunhão de interesses (VASCONCELOS, 2012). 

Ainda que infrutífero o consenso, com a possibilidade de as partes já terem iniciado 
uma tentativa de recomposição de relações, as controvérsias chegam “facilitadas” para 
os juízes, os quais poderiam compreender melhor os reais interesses e as necessidades 
dos indivíduos envolvidos – o que possibilita uma solução mais adequada em um menor 
tempo. Além disso, tem-se a facilitação do diálogo entre os litigantes para a construção de 
um plano compatível aos seus interesses (GABBAY, 2011).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão no âmbito do emblemático 
processo de recuperação judicial do Grupo Oi, que envolvia mais de 55 mil credores, o 
que tornava complexa a realização de assembleia de credores e demais atos. Desta forma, 
uma plataforma desenhada sob medida para o processo judicial permitiu a realização de 
conciliações e mediações em todo território nacional e, também, em Portugal (VILLELA, 2017).

Diante dessa concepção, do cenário de crise, provocado pela pandemia de COVID-19 
e da Recomendação nº 58/2019 do CNJ, os Tribunais de Justiça buscaram formas de 
mitigação das complicações advindas dessa conjuntura. Desse modo, como pioneiros, os 
Tribunais dos estados do Paraná, de São Paulo e do Rio de Janeiro desenvolveram projetos-
piloto concernentes à aplicação dos métodos consensuais – em especial, a mediação – em 
uma etapa pré-processual de disputas empresariais.
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Cabe apontar que a consagração de tais projetos pelas Cortes está envolta pela 
pretensão de permanência desse sistema consensual pré-processual para além da hodierna 
crise pandêmica. Na verdade, compreende-se que essa medida contribui progressivamente 
para a institucionalização do já consagrado Sistema Multiportas (SILVA; MUNIZ, 2018). 

Desse modo, tão significativa essa inovação administrativa que o Conselho Nacional 
de Justiça incentivou a irradiação desse arranjo para os demais Tribunais de Justiças 
brasileiros: por meio de uma proposta de recomendação, aprovada em 17 de julho de 2020, 
incentiva-se a criação de “Cejusc Empresarial”, centro que poderá servir de palco para 
negociações prévias à recuperação dos empreendimentos. Nessa perspectiva, por meio 
do aproveitamento das estruturas já instaladas – quais sejam, as câmaras de mediação 
já cadastradas nos Tribunais –, a intenção é combinar os elementos justiça, eficácia e 
celeridade – possibilitados pelos métodos consensuais, proporcionando, então, o acesso 
à ordem jurídica justa (HOLLIDAY, 2014).

CONCLUSÕES

O presente estudo propiciou reflexões acerca da compatibilização entre o sistema de 
consensualidade e o processo de recuperação judicial, com o intento de efetivar o princípio 
constitucional de acesso à justiça em seu sentido mais amplo, abarcando-se a celeridade, 
a eficiência na resolução do mérito das demandas e o acesso à ordem jurídica justa.

À vista disso, sob a conjectura da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, houve 
um notório avanço na implementação do sistema de consensualidade com o objetivo 
de incentivar a composição dos conflitos em fase prévia à recuperação judicial ou em 
demandas já ajuizadas.

Pode-se inferir, portanto, que a maior inserção das ferramentas consensuais – em 
especial a via da mediação – aumenta a possibilidade de recuperação da empresa, visto que, 
além de tratar da relação creditícia entre as partes, permite ampliar a pauta para reconstruir 
a relação entre os litigantes e realizar planos prospectivos para continuidade da relação 
jurídica.

Verifica-se, assim, que o sistema da consensualidade trouxe importante contribuição 
para a consolidação do projeto constitucional de comprometimento do Estado Democrático 
de Direito com a solução pacífica das controvérsias, impulsionando a consagração de uma 
ordem jurídica justa. 
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RESUMO

É possível perceber, ao longo do século, uma preocupação crescente em se garantir e 
preservar a força normativa da Constituição, principalmente no que diz respeito aos direitos 
fundamentais, a partir de uma leitura moral do Direito que atribui ao Juiz o papel de partícipe 
da criação normativa. Para isto, a doutrina e a legislação brasileira tentam se apropriar de 
técnicas e paradigmas teóricos próprios da tradição jurídica denominada Common Law. 
Neste contexto o precedente ganha protagonismo como fonte normativa. Portanto, faz-se 
pertinente indagar: é possível uma cultura de respeito a precedentes no contexto judicial 
brasileiro? A partir de pesquisa bibliográfica, o presente trabalho pretende sustentar a tese 
de que, na atual conjuntura, o principal óbice é a pessoalidade das decisões, o que não 
pode ser corrigido através de simples imposições legais. 

INTRODUÇÃO

Lançando mão do Hai-kai intitulado “Incenso Fosse Música” Leminski prescreveu: “isso 
de querer ser/ exatamente aquilo/ que a gente é/ ainda vai /nos levar além”. (LEMINSKI, 
2013, p.140). Noutras palavras, conhecer-se e aceitar-se como é, seria o grande passo 
para o avanço. É o que pretende se fazer neste artigo. Salienta-se, de pronto, que não há a 
intenção de pregar algum tipo de “originalismo”, ou se utilizar de um brasilianismo jurídico 
démodé como panaceia para todas as celeumas. Estas linhas são um espaço para análise 
de peculiaridades da cultura jurídica, com o fito de formulação de juízos de adequação ou 
inadequação de apropriação de outros elementos culturais.

1 Advogado do escritório CCRZ – Advogados Associados; Árbitro na Câmara Especializada em Mediação e Arbitragem 
– CEMEAR. Especialista em Advocacia Tributária pela Ebradi e em Direito Público pela PUC-Minas. Contato através do 
e-mail: iancastilhosadv@gmail.com
2 Advogada e sócia fundadora do escritório Smarzaro Advocacia e Consultoria. É pós-graduando em Direito Financeiro 
pela UERJ, em Direito Público pelo Instituto New Law e em Gestão Tributária pela USP. Bacharel em Ciências Jurídicas 
e Sociais pela UFRJ. Contato através do e-mail: andressasmarzaro@usp.br
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A problemática está centrada na possibilidade de se falar em precedente como fonte 
normativa no atual contexto brasileiro. Referida questão, num primeiro momento, pode não 
transmitir seus desafios e percalços, uma vez que, em contextos específicos, é possível a 
reconstrução argumentativa dos motivos da decisão para reutilização em um novo caso-
problema, mas a controvérsia possui relevância crescente através de um movimento 
doutrinário que visa se apropriar do modelo em que o precedente não é apenas uma fonte 
normativa e que, muito embora não seja a principal, é a que exerce o papel de correção moral 
e concretização do Direito. Neste ambiente, onde o precedente toma papel de protagonista 
em um sistema, sua cognoscibilidade deve ser levada a sério e maior deve ser o debate 
sobre esta utilização.

Neste contexto, pretende-se demonstrar a influência pessoal de cada ministro nas 
decisões, bem como a variação da taxa de consenso da corte de acordo com o relator do 
processo a partir de estudo empírico, dialogando diretamente com outro estudo bastante 
relevante, que vê no relator de cada caso-paradigma a própria personificação da razão de 
decidir da corte.

O futuro trabalho dividir-se-á em três partes; (1) neoconstitucionalismo e protagonismo 
judicial, momento em que se abordará a origem histórica dos institutos hoje vigentes de 
apropriação da common law; (2) jurisprudência, precedente e pessoalidade, com o fim de 
fazer a distinção do modelo de jurisprudência nos países de origem romano-germânica e 
o modelo de precedentes anglo-saxão, principalmente a partir de Michele Tarrufo (2014), 
para então destrinchar no que consiste a normatividade do precedente e por fim; (3) o 
caráter personalista das decisões judiciais, capítulo central do trabalho onde se abordará 
a pessoalidade das decisões como o maior óbice a uma cultura de precedentes. 

METODOLOGIA

O estudo baseou-se em pesquisa bibliográfica, visto que a revisão completa da 
bibliografia relacionada ao tema demandaria outro formato muito mais extenso. São linhas 
gerais para um debate, onde se propõe um verdadeiro ponto de partida. Será utilizado como 
Corte-paradigma o Supremo Tribunal Federal, para traçar os argumentos indutivos que 
sustentam a hipótese da pesquisa, que consiste em apontar a pessoalidade dos Ministros 
como o principal elemento que obsta a possibilidade de uma cultura de precedentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Por critérios políticos, os sistemas jurídicos desenvolveram-se de forma diferente e 
retiraram sua principal fonte normativa de elementos singulares. Na Inglaterra, o direito 
comum preponderou sobre os mandamentos do parlamento. Na França revolucionária, o 
combate ao direito natural do acien régime abriu as portas para um direito precipuamente 
codificado (STRECK, 2017, p.30). Por tais razões, em um primeiro momento será discutido 
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a gênese do chamado “neoconstitucionalismo” enquanto apropriação do modelo anglo-
saxão a partir de defensores (BARROSO, 2006; BARCELOS, 2005; DIDIER, 2017; LOURENÇO, 
2012) e da parte da doutrina resistente a tal apropriação (STRECK, 2017; ÁVILLA, 2009 e 
ABBOUD, 2018).

Em um segundo momento será visto a partir de Michele Taruffo (2014) a distinção 
entre jurisprudência no modelo romano-germânico para a cultura de precedentes da 
cultura anglo-saxã cuja distinção principal é que neste último caso a o juiz do caso atual 
“faz o precedente” buscando colher nas decisões passadas fundamentos, enquanto a 
jurisprudência tem caráter prospectivo, em que o juiz do caso presente busca decidir 
uma tese para pacificação futura. A partir disso, será visto em VOJVODIC et al, 2008, 
LEITE e BRANDO 2016 e RODRIGUEZ, 2013 uma crítica mais contundente a ausência de 
possibilidade de uma cultura de precedente por falta de uma ratio decidendi da corte e a 
falta de argumentos coesos para que se chegue a mesma decisão.

Será utilizado ainda estudos quantitativos realizados no âmbito da Revista de Estudos 
Institucionais que se prestam a tentar explicar o dissenso e o consenso dos Ministro da 
Corte-paradigma (ALMEIDA e BOGOSSIAN, 2016; ALMEIDA e BOGOSSIAN, 2017; SILVA, 
2015; SILVA, 2016). Tais estudos iluminados pela ótica crítica dos pressupostos teóricos do 
trabalho possuem a finalidade de propor a tese a ser sustentada.

CONCLUSÕES

A ideia de precedente enquanto fonte normativa protagonista no sistema jurídico 
brasileiro é bastante controversa. Há boas teses, tanto de apoiadores, quanto daqueles 
que são contra. Neste momento, não há tentativa de se apresentar um posicionamento 
do tipo pró/contra, mas sim um juízo de adequação/inadequação da apropriação deste 
elemento no direito brasileiro.

Assim sendo, foi apresentado, no primeiro capítulo, o ambiente que tenta apropriar-se 
de elementos tradicionais do direito anglo-saxão, denominado Neoconstitucionalismo. Tal 
apropriação não é do elemento conceitual de ampliação da força normativa da Constituição, 
(que pouco tem de “Neo”), mas sim do novo papel do Juiz como agente concretizador do 
direito justo. Há grandes potencialidades democráticas no referido modelo, desde que, do 
ponto de vista cultural, haja uma adequação, o que não significa negar que, muito embora 
hoje exista os limites frente à pessoalidade dos juízes, futuramente a realidade seja outra. 

Portanto, no segundo capítulo discorreu-se sobre a diferença quantitativa e qualitativa 
entre jurisprudência e precedente. Do ponto de vista quantitativo, a jurisprudência se refere 
a várias decisões do tribunal, enquanto o precedente consiste em um caso paradigma. 
Já no viés qualitativo, a jurisprudência normalmente se expressa através de súmulas 
como consolidação dos entendimentos reiterados, e os precedentes pela reconstrução 
argumentativa das razões que levaram a uma determinada decisão em caso pretérito. Assim 
sendo, o precedente é realizado pelo juiz do caso presente e depende que seja possível a 
apreensão de uma razão de decidir. 
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Abordou-se, também, no segundo capítulo, o primeiro modo que a pessoalidade se 
expressa: na disparidade de fundamentos, onde cada juiz decide de uma forma diferente a 
partir de problemas diferentes dentro de um mesmo caso-problema. Isto leva à dificuldade 
de obtenção de uma ratio decidendi da Corte, possibilitando a mera reconstrução 
argumentativa desta ou daquela linha de pensamento.

Por fim abordou-se a pessoalidade como fator que influencia o pensamento da Corte, a 
partir da constatação de variação da taxa de consenso, conforme as votações dos ministros 
presentes e do próprio Ministro Relator. A influência do elemento pessoal nestes resultados 
demonstra a fraqueza da coerência e do respeito aos precedentes. A partir deste caminho, 
sustenta-se a hipótese anteriormente descrita: o maior problema para apropriação de um 
modelo que tem como elemento central o respeito ao precedente é a pessoalidade dos juízes. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABBOUD. Georges. Processo Constitucional Brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018

ALMEIDA, Danilo dos Santos; BOGOSSIAN, Andre Martins. “Nos termos do voto do relator”: considerações 
acerca da fundamentação coletiva nos acórdãos do STF. Revista Estudos Institucionais, Vol. 2, 1, 2016.

ALMEIDA, Danilo dos Santos; BOGOSSIAN, Andre Martins. Delegacionismo no STF: uma tréplica a Virgílio 
Afonso da Silva. Revista de Estudos Institucionais, Vol. 3, 2, 2017.

ALMEIDA, Guilherme da Franca Couto Fernandes; NUNES, José Luis.; FILHO, Luciano de Oliveira Chaves, 
Explicando o dissenso: uma análise empírica do comportamento judicial do Supremo Tribunal Federal e da 
Suprema Corte dos Estados Unidos. 2016 Disponível em https://www.academia.edu/38755656/Explicando_o_
dissenso_uma_an%C3%A1lise_emp%C3%ADrica_do_comportamento_judicial_do_Supremo_Tribunal_
Federal_e_da_Suprema_Corte_dos_Estados_Unidos visualizado em 19 de maio de 2019.

ÁVILA, Humberto. “Neoconstitucionalismo”: Entre a “Ciência do Direito” e o “Direito da Ciência”. Revista 
Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n. 17, janeiro/fevereiro/
março, 2009.

BARCELOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das Políticas Públicas. 
Revista de Direito Administrativo. V. 240. 2005

BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalizaçâo do Direito. Revista Quastio Juris. 
V.2, n.1 , 2006.

DIDIER JR, Fredie. Curso de Processo Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de 
Conhecimento. V.1. Salvador, Juspodivm, 2017.

LEITE, Fábio Carvalho; BRANDO, Marcelo Santini. Dispersão de fundamentos no Supremo Tribunal Federal. 
Revista Direito, Estado e Sociedade n. 48, 2016.

LEMINSKI, Paulo. Toda Poesia. São Paulo. Companhia de Letras: 2013.

LOURENÇO, Haroldo. O Neoprocessualismo, o Formalismo-Valorativo e Suas Influências no Novo CPC. 
Revista da AGU, n. 33, 2012.

RODRIGUEZ. José Rodrigo. Como decidem as cortes? Para uma crítica do Direito (Brasileiro). Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2013

SILVA, Virgílio Afonso da. “Um Voto Qualquer”? O papel do ministro relator na deliberação no Supremo Tribunal 
Federal. Revista Estudos Institucionais, Vol. 1, 1, 2015.

SILVA, Virgílio Afonso da. O Relator dá Voz ao STF? Uma réplica a Almeida e Bogossian. Revista Estudos 
Institucionais, Vol. 2, 2, 2016.



31

STRECK, Lenio. Verdade e Consenso. 6. Ed. São Paulo. Saraiva: 2017.

STRECK, Lenio. Jurisdição Constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 2018

TARUFFO, Michele. Precedente e jurisprudência. Trad. Chiara de Teffé. Civilistica.com. Rio de Janeiro, a. 3, n. 
2, jul.-dez./2014.

VOJVODIC, Adriana de Moraes; MACHADO, Ana Maria França, CARDOSO, Evorah Lusci Costa. Precedentes e 
processo decisório em uma corte suprema: uma análise do caso brasileiro. In. 32º Encontro Anual da Anpocs, 
Caxambu-MG, 2008, p. 10 disponível em: https://anpocs.com/index.php/encontros/papers/32-encontro-
anual-da-anpocs/gt-27/gt06-11, visualizado em 05 de maio de 2019.



32

ACESSO À JUSTIÇA NO PROCESSO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIO: 
UMA ANÁLISE SOBRE A REPETIBILIDADE DOS VALORES 
RECEBIDOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

 
RODRIGUES, Isabela Costa1

JACON, Ana Carolina 2

MARTINS, Carlo Moraes3

Palavras-chave: Acesso à justiça, benefícios previdenciários, direitos sociais, verbas 
alimentares.
Eixo temático: GT 01 - Acesso à Justiça, Hermenêutica e Decisão Judicial.

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a repetibilidade dos valores recebidos 
de boa-fé a título de tutela antecipada nas demandas de natureza previdenciária, conforme 
tese firmada no tema 692 do Superior Tribunal de Justiça (em julgamento do Recurso 
Especial nº 1.401.560/MT) e que se encontra novamente sob análise do tribunal, visto que 
a controvérsia foi reconhecida no julgamento Recurso Especial nº 1.734.627/SP. Assim, 
pretende-se por meio do levantamento bibliográfico e do estudo descritivo sobre o tema, 
demonstrar que a evolução constitucional do conceito de acesso à justiça demanda 
uma análise que transcende o acesso ao poder judiciário simplesmente, bem como a 
necessidade de uma releitura dos institutos processuais (entre eles a antecipação de tutela), 
feita à luz dos direitos fundamentais sociais, a fim de garantir a proteção do segurado e a 
vedação do retrocesso social, uma vez que a verbas previdenciárias consistem em verbas 
alimentares, diretamente relacionadas à sobrevivência do segurado e à dignidade da pessoa 
humana.

INTRODUÇÃO

A discussão levantada pelo trabalho trata-se de tema atual ao Direito Previdenciário e ao 
Direito Processual Civil, visto que ainda se encontra sob apreciação do Superior Tribunal de 
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Justiça (Controvérsia nº 51) e afeta um número expressivo de ações que tramitam perante 
a Justiça Federal Brasileira.

Nesse contexto, o tema da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, a título de 
benefício previdenciário guarda direta relação com o primado do acesso à justiça, tema do 
grupo de trabalho GT 01 - Acesso à Justiça, Hermenêutica e Decisão Judicial. 

A problemática encontra-se diretamente ligada ao instituto da antecipação da tutela, 
a partir de uma interpretação sistemática à luz dos princípios da dignidade da pessoa 
humana, da boa-fé e da segurança jurídica.

O conceito atual de acesso à justiça não admite mais sua restrição à ideia de acesso 
ao Poder Judiciário. É por isso que a inafastabilidade da tutela jurisdicional assegurada 
no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, deve ser lida em conjunto com a garantia da 
duração razoável do processo, decisão de mérito justa e efetiva previstos nos arts. 3º, 4º e 
6º, do CPC, todos corolários do acesso à justiça. Essa concepção é tão fundamental nos 
ordenamentos jurídicos modernos que Mauro Cappelletti afirma ser o direito ao acesso à 
justiça, o mais básico dos direitos humanos, pois é por meio dele que os demais direitos 
se tornam efetivos. 

Por outro lado, o acesso à justiça não se materializa sozinho. Por isso, foi necessário 
repensar alguns institutos e procedimentos do CPC/73 para procurar dar maior efetividade à 
tutela dos direitos, dentre eles, está a nova tratativa dada pelo CPC/15 às tutelas provisórias. 

Nesse passo, conforme ensina a doutrina, entende-se que as tutelas de urgência têm 
fundamento no acesso efetivo à Justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF), visto que constitui 
direta violação a tal direito fundamental concretizar meios apenas formais de acesso à 
Justiça, sem a garantia da efetividade da decisão de mérito que será proferida. Além disso, 
a rotineira morosidade do processo, por si só, configura-se em ato ilícito, na medida que 
impõe àquele que tem razão o ônus do tempo, violando sobremaneira o art. 5º, LXXVIII, da 
CF (ALVIM, 2019, p. 614).

Com efeito, o atual Código de Processo Civil, a partir de suas normas fundamentais, 
preocupou-se expressamente o direito das partes na obtenção em prazo razoável da 
solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Desta feita, a atividade jurisdicional 
satisfativa apresenta-se tão importante quanto é a cognitiva, isto é, traduz-se em direito 
fundamental não apenas o acesso à Justiça, no sentido de obter o reconhecimento do 
direito pelo Estado-juiz, mas também o de efetivá-lo, indo-se ao encontro às garantias que 
merecem ser extraídas e compreendidas no contexto do “devido processo constitucional” 
(BUENO, 2019, p. 71-72).

METODOLOGIA

O presente trabalho adota a metodologia dedutiva, partindo do levantamento 
bibliográfico a respeito do tema, bem como do estudo descritivo, pela análise da decisão 
do julgamento do Recurso Especial nº 1.401.560/MT e do Recurso Especial nº 1.734.627/SP.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Partindo-se da concepção da Seguridade Social como um direito fundamental, tanto 
em sua dimensão formal, quanto material, devido a sua inegável conexão com a garantia 
do mínimo existencial e dignidade da pessoa humana (SERAU JUNIOR. 2020), defende-se 
a irrepetibilidade dos valores recebidos por meio de antecipação de tutela mesmo quando 
diante de sua revogação. Dessa forma, é crucial uma releitura dos institutos processuais 
fundamentada nos princípios gerais que informam a Seguridade Social: A vedação ao 
retrocesso social e o princípio de proteção ao segurado. 

Em linhas gerais, o princípio da vedação ao retrocesso social estabelece a não redução 
de direitos sociais, em nível de alcance e quantidade, a fim de garantir a manutenção do 
mínimo existencial (LAZZARI et al., 2018). O princípio da proteção, por sua vez, parte da 
noção primordial de proteção ao menos favorecido (LAZZARI et al., 2018).

Logo, uma vez que as verbas previdenciárias possuem natureza alimentar, ante 
disposição constitucional expressa (art. 100, §3º da Constituição da República), a 
repetibilidade dos valores recebidos consiste em grave violação ao princípio da dignidade 
da pessoa humana e, consequentemente, da manutenção de subsistência do segurado, 
fragmentando a própria ideia de acesso à justiça e o instituto da tutela antecipada, um dos 
mecanismos pelos quais o acesso à justiça se concretiza. 

Neste contexto, é imprescindível que nas demandas previdenciárias exista uma 
interpretação sistemática das normas processuais e dos princípios fundantes da Seguridade 
Social, a fim de evitar graves prejuízos aos indivíduos que já se encontram em situação 
de vulnerabilidade econômica e social, motivo pelo qual buscam o poder judiciário em 
primeiro lugar.

Além disso, a repetibilidade dos valores recebidos também fragiliza a boa-fé processual, 
o princípio da confiança e da segurança jurídica, gerando mais obstáculos ao acesso à 
justiça.

CONCLUSÕES

O presente ensaio demonstra que a repetibilidade dos valores recebidos quando da 
reforma da decisão antecipatória de tutela culmina não somente no esvaziamento do 
próprio instituto, mas também na impossibilidade de acesso à justiça e efetivação dos 
direitos fundamentais sociais. Assim, uma vez que nas demandas previdenciárias o uso 
desse mecanismo objetiva evitar danos à sobrevivência do segurado, deve-se repensar o 
instituto da antecipação de tutela à luz dos princípios que informam a Seguridade Social, tais 
como o princípio da proteção ao segurado (in dubio pro misero) e o princípio da vedação 
ao retrocesso social.
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RESUMO

O conteúdo levantado neste trabalho analisa o ativismo probatório judicial através das 
óticas constitucional e processual civil. É um tema que, embora legalmente regulado, não é 
recorrentemente visto nos ambientes processuais por não ser demasiadamente aplicado 
pelos magistrados. Por conseguinte, quando efetivado, pode dar azo a questionamentos 
acerca de sua constitucionalidade e legitimidade. Diante dessa relevância, o principal 
questionamento feito aqui diz respeito à (im)possibilidade de determinação de produção de 
provas de ofício por parte do julgador e a possível influência desse ativismo no julgamento 
do mérito. Adotou-se o método de pesquisa bibliográfica, sempre buscando uma análise 
dialética de posicionamentos antagônicos doutrinários sobre o ativismo probatório. Os 
resultados do trabalho demonstram uma superioridade de posicionamentos favoráveis 
à produção de provas de ofício como forma de garantir a efetividade do provimento 
jurisdicional, inferência decorrente da confrontação entre os diversos doutrinadores que 
foram referenciados. Preliminarmente, conclui-se que a possibilidade de determinação de 
produção de provas de ofício pelo julgador encontra fundamento não somente no âmbito 
do ordenamento jurídico pátrio como também em Declarações internacionais sobre direitos 
humanos como forma de assegurar o provimento jurisdicional mais adequado e resguardar 
o direito fundamental ao devido processo legal. 

INTRODUÇÃO

Este tema possui grande monta à teleologia do direito probatório, pois, como disposto 
no artigo 6º do Código de Processo Civil, um dos objetivos das demandas judiciais é o 
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alcance, em tempo razoável, de uma decisão de mérito justa e efetiva. Para que se atinja 
aludida meta, o legislador outorga poderes ao Estado-Juiz a fim de que ele determine a 
produção das provas necessárias ao julgamento do mérito, de ofício ou a requerimento da 
parte interessada (CPC – Código de Processo Civil, Art. 370, caput). 

Há uma linha tênue entre a capacidade instrutória do juiz e o poder de isso influir no 
resultado útil do processo que ele mesmo julgará. Consequentemente, abre-se margem à 
alegação de lesão aos princípios da inércia e da imparcialidade do juiz. Gera-se, então, uma 
calorosa discussão acerca deste poder instrutório, pois, a despeito do processo penal visar 
à verdade real dos fatos, o processo civil, em tese, se preocupa apenas com a obtenção 
da verdade processual.

Dessa forma, este trabalho visa contribuir para a comunidade acadêmica ao proporcionar 
um estudo dialético em âmbito processual civil, embasado por posicionamentos de 
renomados autores da área.

METODOLOGIA

A dialética aqui é construída através de pesquisa bibliográfica com o escopo em levantar 
e confrontar posicionamentos antagônicos sobre o tema. Como forma de proporcionar 
didática, este estudo analisará normas específicas para os conteúdos em análise, bem como 
dispositivos legais lato sensu aplicáveis ao direito probatório. Além disso, embasar-se-á 
em pesquisas qualitativas realizadas através de consultas às definições elaboradas por 
diversos jurisconsultos que disciplinam distintas assertivas e matérias que são utilizadas 
para a fundamentação dos argumentos expostos na obra. Dessa forma, para propiciar uma 
didática aberta, será utilizada a técnica do contraste para confrontar posicionamentos que 
são adversos a fim de que o leitor tenha a possibilidade de formar a conclusão que melhor 
se adeque ao seu intelecto e não fique preso às exposições autorais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para apreciar a legitimidade deste poder judicial, é curial analisar, de maneira associativa, 
elementos legais e principiológicos que integram tanto o direito probatório quanto a 
atividade judicial. Ao contrapor a definição e a funcionalidade de cada um, obtém-se, como 
produto, conceitos que devem ser salvaguardados e que, apreciados em sua base através 
de uma ótica de um poder judiciário que realmente preza por decisões que traduzem a 
verdade, verifica-se que o poder de determinar a produção de provas de ofício é uma ação 
importante para o alcance de pronunciamentos de mérito justos e efetivos.

A imparcialidade é um dever do julgador e um direito das partes que propicia a decisão 
de mérito justa e efetiva. Além disso, não pode ser considerado como parcial o ato judicial 
que determina, de ofício, a produção de provas pelo magistrado, pois o juiz deve prezar 
pela comprovação da verdade dentro do processo.
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O contraditório e a ampla defesa, corolários do princípio do devido processo legal, não 
restam afetados pelas provas determinadas de ofício. Dentro deste contexto do ativismo 
probatório judicial, o primeiro é efetivado ao dar-se vista às partes do resultado da prova em 
questão e o segundo quando as partes podem vangloriar-se de quaisquer outros meios 
de prova para também comprovarem o direito em litígio.

Os princípios da igualdade de tratamento e da cooperação entre as partes também não 
são lesados pelo ativismo probatório do juiz. Aquela é consagrada pois, como nem sempre 
as partes possuem paridade de armas, o ativismo judicial poderá equilibrar o poderio das 
partes e, posteriormente, comprovar a verdade real. Por sua vez, o princípio consagrado 
no artigo 6º do Código de Processo Civil é efetivado pois o juiz também deve cooperar no 
alcance da decisão de mérito justa e efetiva e a determinação da produção de provas de 
ofício é uma das maneiras de desoneração deste dever.

Através da pesquisa adotada nesse estudo, é possível vislumbrar a construção dialética 
e jurisprudencial do tema com diversos posicionamentos que demonstram a necessidade 
da determinação probatória de ofício por parte do julgador. 

CONCLUSÕES

O magistrado, detentor da jurisdição, tem o dever de dizer o direito. A despeito de as 
partes almejarem a resolução da demanda, elas tendem a prezar por seus interesses próprios 
em detrimento dos adversos. Somada à uma atuação estática do julgador, o desfecho de 
um processo estaria fadado à sorte do litigante mais sagaz e forte economicamente. O 
problema é que nem sempre isso coincidirá com a prolação da decisão mais justa, o que 
causa insegurança e temor às partes durante o trâmite de uma ação.

Entretanto, o Estado-Juiz também tem interesse na solução do litígio, é um dever 
constitucional que deve ser respeitado e atingido. Posto isso, a atuação de ofício do 
magistrado, a depender da inércia das partes ou da incapacidade de comprovação devida 
por elas, será essencial à solução justa da matéria guerreada. Seu ativismo poderá favorecer 
a busca da verdade e o alcance da justiça, sua inércia pode premiar a mentira e consagrar 
a injustiça. 
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RESUMO

Considerando o atual cenário de crescentes ataques aos direitos indígenas a 
despeito das garantias constitucionais dedicadas a esses povos, o presente trabalho 
possui o objetivo de demonstrar, a partir de uma pesquisa descritiva calcada na revisão 
bibliográfica e na análise jurisprudencial, que o Supremo Tribunal Federal (STF), através de 
posturas discricionárias e ativistas, acabou criando empecilhos para o cumprimento dos 
mandamentos constitucionais sobre o tema. Para tanto, buscar-se-á analisar o julgamento 
da Ação Popular (Petição 3388 – Caso Raposa Serra do Sol), um dos principais precedentes 
sobre a questão indigenista no Brasil e também um dos mais polêmicos, pois, na ocasião, 
o STF foi além do caso concreto e inovou ao criar 19 condicionantes que, em sua maioria, 
representam uma limitação das disposições constitucionais sobre o direito indígena. A 
decisão do STF nesse caso somente representa o quanto a prática jurídica brasileira ainda 
está imersa na teoria neoconstitucionalista que insiste nas velhas posturas do juspositivismo 
e, em termos de teoria da interpretação, permite a tomada de decisões discricionárias e 
ativistas que impactam negativamente a autonomia do Direito e representam um risco ao 
próprio Estado Democrático.

INTRODUÇÃO

Uma breve análise da proteção indigenista contida nas constituições brasileiras 
revela as consequências de 500 anos de Estado colonial. No decurso da história do 
constitucionalismo brasileiro, optou-se por considerar as etnias indígenas como categorias 
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transitórias ou em extinção (OLIVEIRA, 2006). Com a promulgação da Constituição de 1988, 
contudo, esse cenário se altera expressivamente e os índios passam a ter direitos sobre a 
terra, a língua, a educação e a cultura.

É importante ressaltar também que a Constituição de 1988 inaugura um novo cenário 
jurídico, que tem (ou deveria ter, a nosso ver) como base a teoria do Constitucionalismo 
Contemporâneo, responsável por redimensionar a práxis político-jurídica no plano da Teoria 
do Direito e propor uma reformulação da teoria das fontes, da teoria da norma e da teoria da 
interpretação, no sentido de que a Constituição seja onipresente no ordenamento jurídico, 
os princípios tenham força normativa e as decisões judicias discricionárias e ativistas sejam 
afastadas (STRECK, 2014). 

Apesar de tais avanços, os direitos indígenas previstos constitucionalmente, além de 
não serem efetivados no plano prático, ainda sofrem constantes ataques políticos/jurídicos. 
Já no âmbito da teoria constitucional, a insistência em ideais neoconstitucionalista(s), 
sobretudo no âmbito da teoria da interpretação, acaba sendo um dos principais óbices 
à concretização dos mandamentos constitucionais, uma vez que culmina em decisões 
jurídicas discricionárias e/ou ativistas que destoam do texto legal (STRECK, 2014).

Um dos principais exemplos desse tipo de decisão e dos efeitos negativos que ela pode 
trazer no que tange à concretização dos direitos indígenas previstos constitucionalmente 
é o caso da Terra Indígena Raposa Serra do Sol (Petição 3388), julgada pelo STF no ano 
de 2009, objeto de análise do presente trabalho. A decisão proferida nesse julgamento 
revela a atuação discricionária e extensiva para além dos limites constitucionalmente 
estabelecidos – traços marcantes do neoconstitucionalismo – provocando condições 
patológicas, responsáveis pela corrupção do texto da Constituição (STRECK, 2013). 

No julgamento em questão, o Supremo criou 19 condicionantes ou salvaguardas 
institucionais para a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e, assim, acabou 
exercendo uma atividade legislativa para além da discussão envolvida no caso concreto 
(DUPRAT, 2013). A situação torna-se ainda mais problemática levando em consideração 
o fato de que a maioria das condicionantes estabelecidas acaba limitando os direitos 
indígenas previstos na Constituição. 

Além disso, decisões recentes sobre o tema, como, por exemplo, o ARE 803.462/
MS (Caso da Terra Indígena Limão Verde) e o RMS 29.087/DF (Caso da Terra Indígena 
Guyraroka), demonstram que as condicionantes fixadas no julgamento do caso da Terra 
Indígena Raposa Serra do Sol conseguiram obter um efeito jurisprudencial bastante 
significativo no âmbito nacional.

A Constituição de 1988, em sua redação original, prevê o princípio democrático da 
separação de poderes, impondo limitações para a atividade normativa do STF. Contudo, 
o Supremo, ao traçar parâmetros abstratos de conduta, ultrapassa deliberadamente tais 
limites, afetando a segurança jurídica e ameaçando a autonomia do Direito. Essa atuação 
excepcional e/ou discricionária, conforme restará demonstrado, além de apresentar-se 
como predatória do próprio Direito, acaba afrontando, em última análise, o próprio Estado 
Democrático. 
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METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi utilizada uma abordagem teórica 
qualitativa fundada na pesquisa descritiva com procedimento metodológico de revisão 
de bibliografia e análise jurisprudencial. Com efeito, as fontes de pesquisa caracterizam-
se por serem de ordem primária e secundária, quais sejam: livros, artigos, dissertações e 
julgados nacionais a partir do julgamento da PET 3.388/RR, tais como o ARE 803.462/MS 
e o RMS 29.087/DF. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o presente momento, já que a pesquisa encontra-se em andamento, a análise sobre 
a Ação Popular (Petição 3388 – Caso Raposa Serra do Sol), bem como sobre a bibliografia 
disponível sobre o tema, resulta na constatação de que o Supremo Tribunal Federal criou 
direito novo quando estabeleceu 19 condicionantes/salvaguardas institucionais para a 
demarcação da Terra Indigena Raposa Serra do Sol, extrapolando, assim, os limites de sua 
competência normativa prevista constitucionalmente (DUPRAT, 2013).

No caso em questão, o Supremo não se contentou em analisar o mérito da ação que 
questionava a validade do procedimento administrativo para demarcação da terra indígena, 
e decidiu ir além, criando critérios legais para realização de demarcações de terras indígenas 
no território nacional, sobrepondo os pedidos constantes da ação e ultrapassando a sua 
competência constitucional, que não admite em nenhuma hipótese a prerrogativa de criação 
de direito novo por parte do poder judiciário.

Essa criação de direito novo refere-se a um ato de inovação que, conforme será usado, 
consiste em introduzir algo cuja preexistência não se pode conclusivamente extrair da lei 
regulamentada – em outros termos, diz-se que aquele específico direito, dever, obrigação 
ou limitação incidentes sobre algo ou alguém não estavam instituídos ou previstos na norma 
(MELO, 2003). 

O ato de inovar é um exemplo claro de postura discricionária/ativista que coloca em risco 
a autonomia do Direito e o próprio Estado Democrático, evidenciando, assim, o fato de que 
a teoria jurídica brasileira ainda não superou o positivismo jurídico (de cariz normativista, 
mas, não raro também o exegético), impregnado na teoria neoconstitucionalista que ganhou 
espaço reivindicando um novo paradigma, mas que culmina na multiplicação dos mesmos 
velhos problemas de interpretação jurídica (STRECK, 2014).

Além disso, o que se visa discutir a partir de tal constatação são os efeitos negativos 
causados pela decisão do caso Raposa Serra do Sol, marcada por uma postura atípica 
do STF. Isso porquê a maioria das condicionantes estabelecidas acabam limitando os 
direitos indígenas previstos na Carta Magna e, não obstante isto, ainda foram utilizadas em 
decisões judiciais posteriores sobre esse mesmo tema, como é o caso do ARE 803.462/
MS e do RMS 29.087/DF.

Insta ressaltar que a análise proposta leva em consideração a CHD para o alcance dos 
resultados mencionados, de maneira que foram utilizados como principais pressupostos 
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teóricos autores inseridos no âmbito da teoria do Constitucionalismo Contemporâneo, que 
tem como principal expoente o autor Lenio Luiz Streck (2017). Além disso, também foram 
utilizados como pressupostos teóricos juristas que já realizaram análises sobre a referida 
decisão, como, por exemplo, Deborah Duprat (2013) e José Afonso da Silva (2016). 

CONCLUSÃO

No contexto brasileiro, ao longo dos anos, vem se observando a potencialização e 
o fortalecimento do Poder Judiciário, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, órgão 
responsável pela salvaguarda da Constituição. Diante desse cenário, o ativismo judicial 
ganha destaque, abrindo caminho para debates acerca dos limites da atuação do STF. 

A partir do estudo de caso proposto no presente trabalho, é possível concluir que a 
função jurisdicional – que, em regra, não deveria se estender para além da declaração de 
nulidade – extrapolou ostensivamente os limites constitucionais no âmbito da Petição 3388. 
Tal postura do Supremo é problemática e deve sofrer certo constrangimento epistemológico, 
pois, além de ter causado efeitos negativos sob o viés da questão indigenista no Brasil, afeta 
a autonomia do direito e afronta o próprio Estado Democrático de Direito. 
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RESUMO

A judicialização da saúde é tema controverso no campo jurídico, em especial quando 
relacionada com medicamentos de alto custo. Assim, o problema de pesquisa deste 
trabalho se debruça sobre as demandas judiciais que versam sobre o fornecimento de 
somatropina (GH - hormônio do crescimento), mapeadas em segunda instância nos 
Tribunais de Justiça da Região Sudeste. Para a aferição da aplicação deste instituto 
jurídico, realizou-se pesquisa jurisprudencial nos Tribunais de Justiça dos Estados do 
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, de maneira a mapear decisões 
em segunda instância que concederam ou negaram prestações deste medicamento nos 
anos de 2016 a 2019. Reunidos estes dados, realizaram-se análises qualitativa e quantitativa 
dos mesmos, de maneira a categorizar como o tema é abordado nos tribunais da região, 
de acordo com: quem ocupa o polo passivo da demanda (se ente público ou plano de 
saúde); espécie de enfermidade para a qual o medicamento prescrito; prescrição on 
label ou off label da medicação; decisões que denegam ou concedem a prestação; e, 
se a decisão for concessiva, se há algum condicionamento para o prosseguimento da 
prestação continuada do medicamento.

INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por finalidade a exposição de dados coletados em pesquisa 
empírica referente à judicialização da saúde; mais especificamente, tem como escopo 
destrinchar o fornecimento do hormônio de crescimento (Somatropina), conhecido 
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popularmente como “GH” em decisões judiciais em grau recursal. Tem-se ciência de que 
o tema em questão é bastante controverso, considerando que se trata de medicamento com 
alto custo, além, é claro, das discussões sobre ativismo judicial na Administração Pública 
e autonomia privada (“SUS” e planos de saúde, respectivamente), justificada pelo direito à 
saúde, garantido pela própria Constituição de 1988: 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição.
[...]
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outrosagravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,proteção e recuperação. 
(BRASIL, 1988)

Importante salientar ainda que a amostra da coleta de dados do presente artigo se 
refere ao tratamento da questão nos tribunais do Sudeste brasileiro, quais sejam: TJ-RJ, 
TJ-SP, TJ-MG e TJ-ES, nos anos de 2016 a 2019, visando (1) obter informações referentes 
ao histórico de decisões acerca das doenças relatadas, (2) quando e por qual motivo foram 
providas, (3) quantas vezes entes federativos ou planos de saúde estavam em um dos polos 
da demanda e (4) os pedidos de fornecimento do medicamento se referiam a enfermidades 
descritas on label ou off label.

Vale a menção de que o medicamento (Somatropina ou “GH”) possui registro no quadro 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa (Registro Número: 110130045), assim 
como, está disponível pelo Sistema Único de Saúde – SUS, visto que pertence a Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.

Não obstante, no dia 26 de julho de 2020, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia – SBEM, informou:

Da parceria entre Bio-Manguinhos/Fiocruz e Laboratório Cristália, nasceu o primeiro produto 
biológico inteira e genuinamente brasileiro. Trata-se da Somatropina Criscy, Hormônio de 
Crescimento Recombinante, que estará, muito em breve, sendo distribuído, via Ministério da 
Saúde, para as unidades do SUS em todo o Brasil. (Sociedade Brasileira de Endocrinologia 
e Metabologia, 2020, p.1)

Por ora, observa-se, assim como já citado no próprio informativo que a produção 
nacional do medicamento tem o condão de padronizar o seu fornecimento, além de, 
por consequência, tornar o seu custo menor para o sistema de saúde nacional público e 
privado. Contudo, menciona-se que o órgão não cita a utilização ou o fornecimento para 
enfermidades on label ou off label, por óbvio, tal omissão poderá acarretar aumento de 
demandas perante o Poder Judiciário durante os próximos anos.
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METODOLOGIA

Foram selecionadas, em coleta de dados, decisões dos repositórios oficiais de 
jurisprudência dos Tribunais de Justiça da região Sudeste, de maneira a selecionar os 
julgados do período 2016-2019 que se utilizem da fixação de prestações em demandas 
de saúde referentes à prescrição de somatropina, passando a compor a base de dados 
somente aqueles julgados que se refiram expressamente às expressões “hormônio do 
crescimento”, “somatropina” ou “hormônio GH”. Ressalte-se que a frequência de ocorrência 
do tema na jurisprudência dos tribunais selecionados também é dado relevante no presente 
estudo – o que, após a coleta, será sistematizado de maneira gráfica.

Após a formação deste banco de decisões, estas foram categorizadas de acordo com: 
(a) concessão ou negativa da prestação do medicamento; (b) Origem do réu (se ente público 
ou plano de saúde); (c) Enfermidade do autor da demanda; (d) Idade do autor da demanda 
(de maneira a mapear pedidos relacionados a enfermidades pediátricas); (e) Prestações 
on-label e off-label; (f) Condicionamento da prestação do medicamento a alguma espécie 
de acompanhamento continuado do beneficiário; (g) Cruzamento entre Tribunal de origem 
e as variáveis pesquisadas.

Em paralelo, realizou-se pesquisa bibliográfica no campo jurídico sobre o tema, com o 
objetivo de contribuir para uma análise mais aprofundada dos dados coletados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, faz-se necessária a apresentação de um panorama geral dos dados, para 
que se torne de fácil entendimento a exposição do material ora coletado.

Em primeira análise, tem-se o número crescente de demandas em relação ao 
medicamento com o passar dos anos. No ano de 2016, o Judiciário da região Sudeste do 
país foi acionado apenas dezesseis vezes para resolver a lide, fornecendo a medicação 
onze vezes (68,78%), no ano de 2017, este número tem um aumento relativamente baixo, 
passando a dezoito lides e treze pedidos procedentes (72,22%); já em 2018, a tendência 
aumenta para vinte e cinco lides e dezoito pedidos providos (72%); e um grande aumento 
ocorre no ano de 2019, quando o número salta para incríveis oitenta e uma decisões, tendo 
os tribunais entendido procedente a obrigação do fornecimento da medicação em setenta 
e dois julgados (88,88%).

Os dados apresentados acompanham o Conselho Nacional de Justiça – CNJ em 
pesquisa realizada pelo Instituto de Ensino e Pesquisa – Insper, entre 2007 a 2018:

Considerando o ano de distribuição dos processos, o que se verifica na evolução ano a ano 
é que há um crescimento acentuado de aproximadamente 130% no número de demandas 
de primeira instância relativas ao direito à saúde de 2008 para 2017, conforme mostra a 
Figura 7 abaixo. Tal crescimento é bastante superior aos 50% de crescimento do número 
total de processos de primeira instância, conforme relatórios do CNJ “Justiça em Números” 
de 2008 a 2017. (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2019, p. 46)
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Ademais, observa-se que a incidência de ações em face de entes federativos tem sido 
recorrente e substancialmente maior quando comparada a planos de saúde. Contudo, 
apesar das demandas em relação aos Estados (Rio de Janeiro, São Paulo, Espirito Santo 
e Minas Gerais) serem superiores as demais, cumpre-nos a análise de entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, ao discutir o tema em sede de Recurso Extraordinário (RE 
855178), temos o seguinte parecer:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente 
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios 
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial 
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar 
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF, 2019)

O referido entendimento ora citado, foi reiterado em sessão do Plenário Virtual do dia 
22/05/2020, quando os ministros voltaram a se debruçar sobre o tema em meio à crise 
global, no âmbito da saúde, decorrente da “COVID-19” (Coronavírus). 

Apesar das demandas entre particulares (autor x plano de saúde) não estarem tão 
presentes, indivíduos que pleitearam o fornecimento da medicação encontraram respaldo 
em precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicando que o rol de medicamentos da 
Agência Nacional de Saúde (ANS) é meramente exemplificativo, ou seja, todo o exposto na 
Resolução Normativa- RN N°: 428, de 7 de Novembro de 2017 é o mínimo obrigatório para 
todos os planos de saúde (vide, AgInt no AgResp 1.036.187 - PE, rel. Min. Raul Araújo DJ 
01.08.2017). Ademais, importante ressaltar entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro (TORRES, 2015), que ao editar a súmula n°: 340 expôs que conquanto 
sejam reconhecidos contratos de planos de saúde que limitem os direitos do consumidor, 
não havendo exclusão expressa de tratamento à enfermidade no mesmo, é abusivo o não 
fornecimento de insumos para que o tratamento decorra corretamente.

CONCLUSÕES

Deste modo, destaca-se nos dados analisados o aumento de demandas em tribunais 
inferiores ao longo dos anos de 2016 a 2019 e o quanto isso poderá ser impactante, de 
maneira indireta, afetando os princípios da celeridade processual e segurança jurídica 
(apesar de todo o entendimento já firmado sobre o tema, o aumento de demandas pode 
gerar resoluções conflitantes) e de maneira direta, na vida e na saúde de pessoas de 
todo o Sudeste brasileiro que necessitam do medicamento Somatropina, para reposição 
hormonal. Ademais, importante ressaltar que a judicialização da saúde não está somente 
no fornecimento de medicamentos, mas também em políticas públicas que façam valer 
os princípios fundamentais do SUS, quais sejam: universalidade, integralidade e equidade, 
imprescindíveis para o combate à desigualdade social tão marcante no Brasil.
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RESUMO

O objetivo do presente estudo foi analisar a relevância do Princípio da Igualdade para 
tornar mais efetivo o acesso à justiça aos hipossuficientes no Brasil. A partir disso, e por 
meio da inspeção de estudos bibliográficos, a discussão buscou demonstrar como o acesso 
à justiça dos hipossuficientes no Brasil tornou-se menos dissonante com a aplicação do 
Princípio da Igualdade enquanto norma fundamental segundo a Constituição Federal 
de 1988, bem como o Novo Código de Processo Civil, datado de 2015. No fim, com os 
resultados e discussão, foi possível compreender a importância desse princípio para 
diminuir a incapacidade que muitas pessoas têm de utilizar plenamente a justiça e suas 
instituições.

INTRODUÇÃO

Dentre as mudanças trazidas pelo Novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei 
13.105 de 16 de março de 2015, está a inserção do Princípio da Igualdade enquanto norma 
fundamental para o Processo Civil (Art. 7º e 8º). Este princípio, cuja matéria é posta em 
evidência também pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, determina no caput 
que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Por se tratar de 
um corolário da dignidade da pessoa humana, está intrinsecamente relacionado à inserção 
dos direitos fundamentais na seara positiva do direito.

Historicamente, países europeus e do norte da América iniciaram a discussão acerca 
da positivação dos direitos fundamentais muito antes do Brasil, posto que o cenário social à 
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época na Europa e no norte da América irrompia em mudanças consideráveis, por meio de 
revoluções sociais. À vista disso, Horácio Wanderlei Rodrigues e Eduardo Lamy discorrem: 

Inicialmente, a dimensão originária dos direitos fundamentais estabeleceu-se por meio 
da positivação dos clássicos direitos à igualdade formal entre os seres humanos, à vida, à 
propriedade e à liberdade, oriundos da ideologia liberal burguesa amplamente reconhecidas 
pelas primeiras declarações, especialmente a Independência norte-americana e a 
Revolução Francesa. (RODRIGUES e LAMY, 2019, p.69) 

Enquanto a Europa discorria academicamente a necessidade de inserir direitos 
fundamentais no cenário positivo do direito, o Brasil caminhava lentamente para iniciar o 
desenvolvimento de um campo jurídico próprio, sem depender da legislação portuguesa. 
Dessa maneira, o acesso à justiça de maneira igualitária era pouco pensado em uma 
sociedade baseada nas necessidades de uma elite que não tinha perspectivas de justiça 
social. Apenas com o advento do Direito Moderno, cujo objetivo está em limitar o poder 
do forte contra o fraco, os juristas brasileiros iniciaram a discussão sobre acesso igualitário 
à justiça, visando o ideal de Estado Democrático de Direito. Assim, inseriu-se o Princípio 
da Igualdade visando o pleno acesso dos indivíduos frente ao aparato judiciário. Todavia, 
percebeu-se que existe inúmeros entraves para o efetivo acesso à justiça; precipuamente no 
que tange os indivíduos hipossuficientes. Logo, é indispensável discorrer sobre as barreiras 
que impedem a eficácia cabal do Princípio da Igualdade para o Acesso à Justiça.

METODOLOGIA

Essa pesquisa, utiliza-se do método indutivo, com auxílio de material bibliográfico 
acerca da inacessibilidade à justiça das pessoas hipossuficientes na realidade social 
brasileira. Sendo assim, o presente trabalho segue apresentando o tema e discutindo os 
resultados encontrados, abordando o conceito, as barreiras que bloqueiam o acesso ao 
Poder Judiciário para pessoas com baixo poder aquisitivo, e analisa como o Princípio da 
Igualdade pode se constituir um fator primordial de ampliação para o acesso à Justiça. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir de uma interpretação do livro “O Processo”, de Franz Kafka, o sistema judiciário 
de um país democrático é criticado precipuamente pelos desvios ocorridos no acesso à 
justiça, haja vista problemas como burocratização exacerbada nos processos, bem como 
interpretação fria da lei. Todavia, com o advento do Estado Social e a percepção crítica da 
desigualdade material entre os indivíduos, o direito civil começa a superar o individualismo 
exacerbado, deixando de ser o reino soberano da autonomia (BARROSO, 2012). 



53

Dessa maneira, a desigualdade social torna-se relevante para o Direito, uma vez que esse 
se alinha à uma visão pós-positivista, e discussões sobre acesso à justiça, precipuamente 
dos hipossuficientes, se tornam mais recorrentes. Para tanto, discorre-se sobre a igualdade 
das partes diante do litígio, sendo algo indispensável para efetivação da imparcialidade. 
Quanto a isso, Cappelletti deixa claro: 

É de se ter em conta que, no moderno Estado Democrático de Direito, o acesso à justiça 
não se resume ao direito de ser ouvido em juízo e de obter uma resposta qualquer do 
órgão jurisdicional. Por acesso à Justiça hoje se compreende o direito a uma tutela efetiva 
e justa para todos os interesses dos particulares agasalhados pelo ordenamento jurídico 
(CAPPELLETTI, 1988, p.09).

A Constituição Federal de 1988, ao resguardar os direitos e deveres individuais, 
estabelece, no seu artigo 5°, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. Assim, considerado 
uma Cláusula Pétrea, o princípio da igualdade é eleito como um direito fundamental. No 
entanto, Gilmar Mendes esclarece o que ele define como uma pré-existência do princípio 
da igualdade: 

O direito já existia, passando apenas a ser mais bem explicitado. Nesse caso, a cláusula 
pétrea já o abrangia, ainda que implicitamente. É o que se deu, por exemplo, com o direito à 
prestação jurisdicional célere somado, como inciso LXXVIII, ao rol do art. 5º da Constituição, 
pela Emenda Constitucional n° 45, de 2004. Esse direito já existia, como elemento necessário 
do direito de acesso à Justiça – que há de ser ágil para ser efetiva – e do princípio do devido 
processo legal, ambos assentados pelo constituinte originário (MENDES, 2014, p.141).

Mesmo diante da pré-existência do ideal de acesso à justiça, a efetividade deste 
nunca foi plena. Entretanto, a inserção de princípios constitucionais, como a igualdade dos 
indivíduos diante do judiciário, que visa assegurar a efetividade deste acesso, traz à luz a 
necessidade de ampliar os debates sobre os entraves de cunho social, cultural e jurídicos.

Segundo um levantamento do IBGE de 2019, cerca de 13,5 milhões de pessoas viviam 
em situação de extrema pobreza no Brasil. Essa população enfrenta dois entraves relevantes 
para o acesso pleno à justiça: a pobreza e a ausência de informação.

A simples condição de pobreza coloca o indivíduo em litígio em desvantagem, uma vez 
que uma demanda judicial depreende gastos que essas pessoas não têm condições de arcar. 
Um dos motivos para tal, é a exigência da presença de um advogado em todo e qualquer 
processo segundo o art. 133 da Constituição Federal. Como os honorários advocatícios são 
elevados, pessoas carentes não têm condição de aderir à uma representação particular. 
Desse modo, recorrem às Defensorias Públicas enquanto mecanismos para diminuir a 
desigualdade. Todavia, não são todas as localidades do país que existem Defensorias 
Públicas; e Mesmo com a existência destas, é notório pelos dados do Relatório Anual do 
CNJ de 2020, que a demanda desses órgãos é maior do que é possível solucionar; além 
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de ser extremamente burocrático o processo pelo qual a pessoa precisa passar para se 
inserir no sistema jurídico; colocando-o em desvantagem no decorrer do processo.

Concomitantemente, o advento da pandemia mundial, causada pelo Covid-19 contribuiu 
para precarização das condições de vida dos mais pobres, haja vista o aumento na taxa de 
desemprego, por exemplo. Nesse liame, entende-se, para fim de reparo, que igualdade, é 
“dar tratamento isonômico às partes. Significa tratar igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais, na exata medida de suas desigualdades” (NERRY, 1999, p.42). A ideia desse 
conceito é fazer jus ao Princípio Constitucional da Isonomia, aplicado no Direito Processual 
Civil para estabelecer uma real paridade entre as partes, com propósito de receber 
tratamento idêntico, independente dos aspectos culturais, sociais e econômicos. 

Consoante Marinoni, a democratização da justiça, na verdade, deve passar pela 
democratização do ensino e da cultura, e mesmo pela democratização da própria linguagem 
(MARINONI, 2001, p.27). Partindo dessa assertiva, é evidente que o contexto brasileiro não 
atinge a maioria destes pontos essenciais para um efetivo acesso à justiça, posto que o 
acesso à informação das camadas economicamente vulneráveis, precipuamente aos direitos 
que possuem enquanto cidadãos brasileiros, é deficitário devido ao sistema educacional 
público com problemas de evasão escolar e índices alarmantes de analfabetismo. Nesse 
ínterim, é necessário destacar que há poucos órgãos que atuam no atendimento dessa 
população, visando orientá-los acerca dos direitos que possuem. Essa realidade, atrelada 
à pobreza, torna o uso de termos técnicos diante da explanação de uma situação jurídica 
para um indivíduo que teve pouco acesso à informação, somente distancia essas pessoas 
da busca pela Justiça, pois corrobora para o extenso legado da elitização do Direito. Acerca 
disso, Marinoni discorre: “os mais humildades sempre temem represálias quando pensam em 
recorrer à justiça. Temem sanções até mesmo da parte adversária.” (MARINONI, 2001, p. 37).

Assim, observa-se que os entraves para o efetivo acesso à justiça são oriundos, 
precipuamente, das desigualdades social, econômica e cultural. Contudo, o sistema busca 
por meio de princípios fundados pelos direitos fundamentais, vindouros de ideais liberais, 
atribuir maior igualdade das partes diante do litígio, sendo uma função essencial para que 
o Estado seja de fato um Estado Democrático de Direito. No entanto, a igualdade exposta 
pelo Princípio da Igualdade, ainda que relevante para diminuir as disparidades, precisa 
de um caráter mais próximo do ideal material de igualdade. Somente assim, os indivíduos 
hipossuficientes terão menos desvantagens diante de um processo. 

CONCLUSÕES

Por meio dos resultados obtidos, é possível concluir que o Princípio da Igualdade é 
essencial para a efetivação do acesso à justiça aos hipossuficientes. Logo, esse princípio 
constrói um caminho que permite ao indivíduo contemplar o acesso à justiça, dentro de um 
conflito jurídico. Não obstante, aproxima as partes do Poder Judiciário. Com a finalidade de 
manter a isonomia e preservar o princípio da igualdade, é necessário considerar os aspectos 
sociais, culturais e econômicos, e utilizar de meios simplificados, que visam desburocratizar 
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e evitem deixar saturado, o acesso ao sistema jurídico. Trabalhar com medidas inclusivas, 
que visem reparar a desigualdade econômica entre as partes e possibilitar um maior acesso 
à informação, seriam atitudes essenciais para começar a tratar das falhas que ocorrem 
no sistema judiciário, provocados por fatos sociais exteriores ao seu espaço. Logo, é 
perceptível, também, a necessidade de elevar a relação do Direito Processual Civil, ao 
Direito Constitucional e as ciências sociais, posto que estes visam compreender o Direito 
além da perspectiva positiva.

Por fim, nota-se que a Defensoria Pública, enfrenta problemas quanto a sua capacidade 
postulatória de atender à todos, por causa da alta demanda, pelo seu serviço promovido 
por aqueles que não possuem capacidade onerosa para custear gastos advocatícios. Por 
isso, convém salientar a necessidade de efetivar a criação e instalação de mais órgãos como 
a Defensoria Pública; os Núcleos de Prática Jurídica disponibilizados pelas graduações 
de Direito; e advogados particulares custeados pelo Estado quando a Defensoria está 
indisponível; tendo em vista que, a administração da Justiça só é possível com a presença de 
advogados para atender tal demanda, como é afirmado por RODRIGUES e LAMY, 2019, p. 125.
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RESUMO

O trabalho compreende um estudo acerca da violação do devido processo legal (como 
princípio fundamental estruturante do sistema jurídico-constitucional brasileiro) em situações 
nas quais o abuso da liberdade de expressão praticado por poderosos veículos de imprensa 
coloca em risco o direto à intimidade, privacidade e mesmo imagem dos indivíduos. Nesta 
linha, procura-se analisar como a aplicação do princípio da proporcionalidade pode auxiliar 
no processo de tomada de decisão, em busca de uma solução razoável, que determine 
maior restrição ao princípio da liberdade de expressão dos meios jornalísticos em situações 
específicas. 

INTRODUÇÃO

Diante da comercialização da violência como maior produto midiático de consumo, é 
possível vislumbrar a existência de abuso da liberdade de expressão por parte de veículos 
de imprensa, de grande apelo diante de um público ávido por consumir “informações”. 
Ante a circunstância de criação e deturpação dos fatos, no âmbito do desenvolvimento do 
devido processo legal, o réu pode vir a ter os seus direitos ao contraditório e ampla defesa, 
direitos garantidos pela Constituição, fortemente violados. Isso porque a forte pressão da 
mídia cada vez mais parece influenciar os atores judiciais, também estes influenciados pela 
ambiência de espetáculo midiático. Neste sentido, a honra, a privacidade, a intimidade e 
até mesmo a liberdade individual podem ser afetadas.

 A espetacularização da violência não é um fenômeno cuja gênese esteja situada nos dias 
atuais. Apenas para trazer à tona um exemplo contundente, ela já era vivenciada na Roma 
Antiga, onde o Coliseu era usado como palco de manipulação pelas elites governamentais, 
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pela pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2011) e graduação em Direito pela pela 
Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1991). Atualmente, é Professor Titular III do IBMEC 
RIO, Professor Assistente da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Coordenador 
pós graduação - UNYLEYA EDITORA E CURSOS S/A em convênio com o Estratégia Concursos.
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de forma a não só a desviar a atenção dos reais problemas sociais vivenciados por aquela 
sociedade, mas para auxiliar na criação de uma realidade paralela.

De uma maneira mais objetiva, observa-se que o fato violento é noticiado de forma 
amplificada por uma mídia especializada em explicitar os seus contornos mais repugnantes, 
incitando a população a um sentimento de vingança, clamando esta não apenas por 
punições mais pesadas do que a lei confere, mas também desrespeitando algumas normas 
civilizadas como a que prevê o devido processo legal, seja na sua vertente material, seja 
na sua vertente formal. Nesta linha, as autoridades judiciárias influenciadas pelo clamor de 
uma resposta rápida e incisiva, desconsideram as cautelas exigíveis para a produção de 
decisões, colocando em risco não apenas os direitos subjetivos daqueles que estão no polo 
passivo da relação jurídica, mas também colocam em perigo a própria higidez do sistema, 
já que adoção de uma perspectiva punitivista, que se desvia, inclusive, da presunção de 
inocência do réu, configura-se como um perigoso desvio aos avanços civilizatórios obtidos 
pela sociedade ocidental.

O caso da “Escola Base”, em São Paulo, no ano de 1994, foi um exemplo bastante 
ilustrativo desta cultura punitivista, que vem sendo incentivada pela mídia sensacionalista, 
sedenta de audiência. Por ter sido um processo de repercussão nacional, posteriormente, 
ficou devidamente comprovado que os réus acusados eram amplamente inocentes das 
ilações elencadas pela mídia. Essa situação auxilia na análise acerca da ausência de uma 
maior reflexão por parte dos veículos informacionais, bem como da necessidade de que 
se discuta mais intensamente meios democráticos para restrição dos direitos de liberdade 
de imprensa, quando os mesmos violam de forma desproporcional direitos de intimidade, 
privacidade e honra dos destinatários dos direitos fundamentais (principalmente aqueles 
garantidos pelos incisos X e XII do Art. 5º da Constituição Federal de 1988). 

Outro caso, recentemente (mal) divulgado, diz respeito à pessoa de um ex-promotor 
de justiça, acusado de homicídio, em que teve a sua intimidade e privacidade amplamente 
invadidas. A pergunta a se fazer é qual a dimensão que o cargo de promotor de justiça 
influencia no processo de diminuição de seus direitos à privacidade e intimidade, bem como 
a dimensão do interesse público nessa situação específica (considerando-se que se tratava 
de uma questão da sua vida privada). Neste caso em específico, houve manifestação judicial 
por parte da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu ter havido, por 
parte da TV Record, abuso da liberdade de expressão, em que resultou a condenação da 
ré, mantendo a decisão de 2° instância, que havia condenado a emissora a pagar 200 mil a 
título de indenização por danos morais. Ademais, enfatizou o não absolutismo de um direito 
fundamental no ordenamento jurídico brasileiro.

No caso acima, vê-se que a parte autora (certamente pertencente a uma elite da classe 
jurídica) obteve uma resposta positiva do Poder Judiciário. A questão que se abre, então, 
é a seguinte: o que ocorre com os processos criminais de menor repercussão, voltados 
para pessoas pertencentes a uma classe socioeconômica e cultural desfavorecida? Nessa 
linha, um dos casos contundentes de desproporcional violação do devido processo foi o 
episódio do “Ônibus 174”. Na oportunidade, deu-se o sequestro do mencionado veículo 
por um jovem, que cometeu homicídio contra uma menina que se encontrava na posição 
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de sua refém. No trajeto para a delegacia, o sequestrador, já desarmado, foi “justiçado” 
pelas autoridades estatais, o que leva a crer que o processo de justiça, nesta circunstância, 
determinou pena inexistente em uma velocidade muito célere (para se utilizar de uma 
expressão constitucional), abdicando de forma incisiva dos meios estabelecidos pelo 
sistema jurídico constitucional. Na oportunidade, a mídia noticiou o fato acompanhando-o e 
narrando-o como se fosse um filme de ficção, visto inexistir, durante a transmissão, qualquer 
informação relevante. Naquele momento, a espetacularização da miséria humana estava 
sob o controle do “Ibope”, sendo perfeitamente cabível o uso da máxima de que “uma 
imagem vale mais do que mil palavras”. Para as emissoras, de fato, o retorno foi lucrativo, 
mas, para o Direito e para as garantias processuais constitucionais, foi um dia de derrota. 
Ficou a sensação de que os incisos LIV, LV, LVI e LVII do Art. 5º da Constituição Federal de 
1988 são aplicáveis de forma seletiva e que nem sempre a ausência de restrições à mídia 
pode corroborar com a ampliação do Estado de Direito Constitucional. 

A pretensão do presente trabalho é, em primeiro plano, analisar se os casos acima 
mencionados correspondem a uma exceção ou se confirmam a regra na cobertura 
midiática; em um segundo plano, levantar alguns argumentos que possam colaborar com 
a adequada coadunação entre a ideia de imprensa livre com o respeito ao devido processo 
legal, em casos semelhantes, no âmbito do Estado Democrático de Direito, estabelecido 
no Art. 1º da Carta Magna brasileira. 

METODOLOGIA

A presente pesquisa aplicada tem natureza exploratória, no que diz respeito aos seus 
objetivos. Quanto à abordagem, trata-se de investigação qualitativa cujos procedimentos 
de coletas de dados se dará a partir de pesquisa bibliográfica, pesquisa jurisprudencial, 
pesquisa legal, bem como pesquisa de documentos produzidos pela mídia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tratando-se de trabalho em andamento, mas em razão das incipientes investigações 
já realizadas, há uma inclinação no sentido de considerar que a mídia, nos casos de grande 
repercussão midiática, tem efetiva influência no processo de mitigação do alcance normativo 
do princípio do devido processo legal. Também há inclinação a considerar que os direitos 
ao devido processo legal de pessoas com menor potencial econômico, social e cultural 
são mais propensos a serem relativizados, não apenas no campo judiciário, mas também 
no âmbito da invasão à intimidade e privacidade por parte da mídia, sem que se leve em 
consideração o direito constitucionalmente previsto à indenização nos casos de uso abusivo 
à liberdade de informação.
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CONCLUSÕES

Estando o trabalho em andamento, não há conclusões cristalizadas que justifiquem 
serem externadas, o que deverá ocorrer no momento da apresentação do artigo científico.
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RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade específica discutir a legitimidade democrática da 
Migração de Ideias Constitucionais, entendida como a utilização de precedentes de Cortes 
Constitucionais estrangeiras pela Suprema Corte nacional, na fundamentação de suas 
decisões, especialmente em sede de judicial review. Para tanto, a partir do estabelecimento 
da premissa de que existe uma integração entre o Direito e a moralidade política dominante 
em cada período, o ensaio desenvolve uma abordagem indutiva da relação entre o fenômeno 
da globalização de informações e a prática da Migração de Ideias Constitucionais. Nesse 
contexto, pelo prisma de uma abordagem dialética da linha de pensamento Originalista de 
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interpretação constitucional, adotada por Antonin Scalia, e da concepção do Direito como 
Integridade, elaborada por Ronald Dworkin, buscar-se-á, com fundamento na Integridade, 
afirmar a legitimidade democrática da Migração de Ideias Constitucionais.

INTRODUÇÃO

A Migração de Ideias Constitucionais consiste em uma metáfora desenvolvida por Sujit 
Choudhry, que abrange desde a influência que a Constituição de um país exerce sobre o 
processo de elaboração de novas constituições, em outros países, até a prática da utilização 
de precedentes de Cortes Constitucionais estrangeiras pela Suprema Corte nacional, 
na fundamentação de suas decisões. O estudo se concentra justamente nesse segundo 
sentido da metáfora, tendo em vista que a prática suscita divergências entre juristas de 
diversos países, sendo inclusive o tema principal de um debate público entre Antonin Scalia 
e Stephen Breyer, ambos Justices da Suprema Corte norte-americana.

Qual a relevância de citar decisões de Cortes Constitucionais estrangeiras? Teriam as 
decisões citadas algum grau de vinculação em relação ao ordenamento jurídico interno? 
Questões como essas foram abordadas durante o debate entre Scalia e Breyer, havendo 
uma grande divergência interpretativa em relação não somente à prática, mas também em 
relação ao próprio conceito de Direito.

O desenvolvimento deste estudo decorre, portanto, da necessidade de fomentar 
esse debate jurídico e aprimorar o tratamento dessa matéria. Para tanto, o artigo se divide 
em dois eixos. O primeiro busca estabelecer a premissa fundamental na construção 
argumentativa da hipótese deste trabalho, afirmando a existência de uma integração 
entre o Direito e a moralidade política dominante em cada período. Nesta senda, serão 
explorados, brevemente, dois contextos históricos onde há influência latente dos valores 
da moralidade política no Direito Constitucional. O segundo eixo tem por objetivo, a partir 
do conhecimento difundido pelo debate entre os justices Antonin Scalia e Stephen Breyer, 
identificar a relação entre o fenômeno da globalização de informações – que tornou possível 
o compartilhamento de uma rede de valores da moralidade política contemporânea – e a 
Migração de Ideias Constitucionais. Nesse contexto, com base nessa rede de valores e por 
meio de uma abordagem dialética entre a linha de pensamento Originalista, adotada por 
Antonin Scalia, e a concepção de Direito como Integridade, elaborada por Ronald Dworkin, 
o texto procura analisar a legitimidade democrática da Migração de Ideias Constitucionais.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada na elaboração da pesquisa é de natureza básica estratégica 
e método qualitativo, buscando enfrentar o seguinte problema: A prática da Migração de 
Ideias Constitucionais é legitimamente democrática? Em seu primeiro eixo, o estudo busca 
demonstrar a influência, no Direito, da moralidade política dominante de cada período, 
utilizando-se de uma abordagem indutiva. O segundo eixo busca analisar a legitimidade 
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democrática da Migração de Ideias Constitucionais por meio de uma abordagem dialética 
entre o Originalismo e o Direito como Integridade. O procedimento investigativo foi realizado, 
em sua maior parte, por meio de fontes bibliográficas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A hipótese que se pretende verificar com o desenvolvimento do estudo é da legitimidade 
democrática da Migração de Ideias Constitucionais, quando entendida como um elemento 
persuasivo da argumentação jurídica inserta na fundamentação das decisões das Cortes 
Constitucionais.

É imperiosa, para construção argumentativa dessa hipótese, a exploração de dois 
momentos históricos especiais, tendo por finalidade demonstrar a existência de uma 
integração entre o Direito e a moralidade política dominante em cada época. O primeiro 
momento remonta ao século XVIII, inserto no contexto revolucionário norte-americano, 
onde a moralidade política dominante, que abrigava valores liberais como a liberdade, a 
proteção da propriedade e a igualdade, influenciou de maneira decisiva na elaboração do 
conteúdo material e axiológico da primeira Constituição escrita do mundo moderno.

A segunda relação de integração se deu no período pós-Segunda Guerra Mundial, 
a partir da grande alteração institucional promovida por diversos países, visando que as 
barbáries ocorridas durante a Segunda Guerra não se repetissem. O pano de fundo desse 
redesenho derivou da necessidade de maior proteção de valores como a igualdade, a 
liberdade e a dignidade humana.

Assim, com base nessa premissa de que os valores da moralidade política dominante 
têm a capacidade de promover mudanças na interpretação do Direito, torna-se possível a 
identificação indutiva de uma relação entre o fenômeno da globalização de informações 
e a prática da Migração de Ideias Constitucionais. 

Com efeito, a partir das transições democráticas em diversos países europeus, o mundo 
assistiu a uma progressiva difusão desse regime de governo, acompanhado da exigência 
de uma maior proteção de valores como a liberdade e a igualdade. Esse cenário tornou 
possível a formação de uma rede abstrata de valores da moralidade política dominante, 
que potencializada pelos influxos da globalização, deu origem ao surgimento de questões 
semelhantes em países diversos. 

Matérias como o financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas e a 
liberdade de expressão, o ensino religioso em escolas públicas e a laicidade estatal, são 
judicializadas e decididas, em caráter final, pelas Cortes Constitucionais de diversos países 
democráticos como o Brasil, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, dentre outros. É 
natural, nesse contexto, que haja algum intercâmbio de ideias entre as Cortes Constitucionais 
desses países que, não obstante as diferenças culturais, históricas ou mesmo entre sistemas 
jurídicos, compartilham a ampla aceitação da igualdade, da liberdade e da democracia.

Nessa senda, a primeira linha de interpretação do Direito a ser abordada constitui o lastro 
teórico da crítica de Antonin Scalia, que considera a Migração de Ideias Constitucionais 



63

uma prática jurídica que dá margem a uma atitude ativista da Suprema Corte. Trata-
se do Originalismo constitucional. Para essa corrente de interpretação, o juiz deve se 
debruçar sobre o sentido original do texto constitucional, bem como sobre a prática 
jurídica historicamente considerada. Se a norma não puder ser extraída com base nesse 
procedimento, então a Suprema Corte deve adotar uma postura de autocontenção, marcada 
principalmente pela forte deferência frente as deliberações ou a inércia dos Poderes 
Legislativo e Executivo, tendo em vista que o sentido e alcance atribuídos originalmente 
às normas constitucionais somente podem ser alterados por meio do procedimento formal 
de Emenda à Constituição.

Não obstante o aumento considerável da segurança jurídica das normas, o Originalismo 
revela-se insuficiente na promoção e proteção da igualdade, da liberdade e da democracia 
substantiva, por permitir que a moralidade política dominante no século XVIII, no caso da 
Constituição norte-americana em sua redação original, continue pautando a interpretação 
das normas e práticas jurídicas no século XXI. Torna-se imperioso, portanto, buscar uma 
interpretação do Direito que melhor realize os valores contemporâneos. 

A segunda linha de pensamento utilizada para compor a dialética do estudo aborda 
justamente esse ponto. Trata-se da concepção de Direito como Integridade, desenvolvida 
por Ronald Dworkin, que promove uma aproximação entre o Direito e a moral. Para 
Dworkin, qualquer análise em Direito deve ser feita de forma integrada, pressupondo uma 
coerência com os valores morais da liberdade e da igualdade. A partir desses valores, o 
autor desenvolve as condições de legitimidade democrática dos atos estatais, sendo certo 
que para satisfazer essas condições, tais atos devem refletir os ideais de igual respeito e 
igual consideração pela vida de todos os membros da sociedade.

No tocante ao Poder Judiciário, a satisfação dessas condições de legitimidade 
democrática, especialmente pelas Cortes Constitucionais no âmbito do exercício da judicial 
review, é feita não somente pela avaliação do mérito da decisão ou de seu impacto no 
mundo real, mas também por meio da análise da argumentação jurídica inserta em sua 
fundamentação, que deve ser pautada pela observância dos princípios de igual respeito 
e igual consideração, bem como pelos deveres de coerência e integridade, delineados 
por Dworkin. Atuando dessa forma, a Corte Constitucional garante que as questões da 
moralidade política sejam examinadas, debatidas e decididas como questões de Direito, 
a partir da apresentação dos elementos que formaram a convicção da Corte.

Essas matérias, decididas em caráter final pelas Supremas Cortes são, de fato, as 
questões anteriormente citadas que, por derivarem de uma rede de valores compartilhada 
entre diversos países democráticos que aceitam abertamente a liberdade e a igualdade, dão 
origem a temas semelhantes. Assim, é natural que nesse cenário de intenso intercâmbio 
de informações e experiências, juízes constitucionais tenham acesso a materiais 
jurídicos nacionais e estrangeiros que possam ser utilizados para auxiliar na construção 
da argumentação jurídica de suas decisões, desde que sejam observados os valores 
subjacentes às normas, bem como os deveres de integridade e coerência.

A Migração de Ideias Constitucionais surge, portanto, não como uma forma de 
imposição da concretização de valores feita por países que possuem diferentes histórias 
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ou sociedades, como entende Antonin Scalia, mas sim como um elemento persuasivo 
da argumentação jurídica que é exigida pela própria integração do Direito à moralidade 
política dominante, compartilhada pela maior parte dos países democráticos ocidentais.

CONCLUSÕES

Diante do estabelecimento da premissa de que existe uma integração entre o Direito e 
a moralidade política dominante em cada período, bem como da influência do fenômeno 
da globalização de informações na difusão de uma rede de valores contemporâneos, é 
possível afirmar, com base na concepção de Direito como Integridade, que a Migração de 
Ideias Constitucionais é legitimamente democrática, quando entendida como um elemento 
persuasivo da fundamentação das decisões, e desde que satisfaça, de maneira simultânea, 
os princípios de igual respeito e igual consideração pela vida de todos os jurisdicionados, 
bem como os deveres de integridade e coerência.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo a análise doutrinária e jurisprudencial, com 
ênfase nas vicissitudes que abarcam o modelo pós positivista, corrente de pensamento 
que ajudou a fortalecer a jurisdição constitucional como instrumento de concretização e 
reconhecimento de direitos. Evidencia-se, nesse contexto, a importância da pesquisa e a 
análise das implicações que tais premissas podem trazer para valores fundamentais para o 
Estado Democrático de Direito. Assim, faz-se necessária a reflexão e o estudo acerca das 
possibilidades e limites da atuação ativista dos tribunais superiores, pautada em premissas 
metodológicas neoconstitucionais e amparadas em preceitos fundamentais como a 
aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais e a cláusula de abertura da Constituição, 
bem como a aferição de seus resultados práticos, que tem viabilizado o reconhecimento e 
concretização de direitos, aumentando o acesso à justiça em uma dimensão substantiva. 
Impende ter claro que a pesquisa desenvolvida até o momento indica que, em que pese 
fundamental para dar efetividade ao texto constitucional, tal modelo pós positivista precisa 
de reflexões e amadurecimento teórico, para que não se torne instrumento de solipsismos 
judiciais e de posturas que possam levar a uma instância hegemônica de poder ou um 
Estado Judicial de Direito.

INTRODUÇÃO

O Neoconstitucionalismo, que tem assentado suas bases em premissas pós positivistas, 
vem enfrentando problemas metodológicos, em especial no âmbito das decisões judiciais 
e na aplicação do direito. A hermenêutica jurídica, nesse contexto, passa a evidenciar-se 
cada vez mais, posto envolver novas categorias dogmáticas e ter papel fundamental para 
o reconhecimento de direitos, aumentando o campo de incidência do acesso à justiça e 
da garantia constitucional de inafastabilidade jurisdicional.
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Portanto, torna-se necessário analisar as bases teóricas do Neoconstitucionalismo, 
o papel do intérprete nas decisões judiciais e sua influência para o reconhecimento de 
novos direitos, e por fim, que tipo de implicações tais premissas podem trazer para valores 
fundamentais para o Estado Democrático de Direito, como a segurança jurídica, a separação 
de poderes e a legalidade.

O constitucionalismo do pós guerra na Europa e o processo de redemocratização 
no Brasil, fomentaram um novo direito constitucional. A Constituição, outrora vista como 
carta eminentemente política e desprovida de normatividade, foi deslocada para o centro 
do sistema jurídico, acrescentando-lhe uma supremacia material-axiológica à supremacia 
formal de que já dispunha, subordinando, assim, o ordenamento jurídico aos valores e fins 
abarcados pela Carta Maior.

O chamado Neoconstitucionalismo, alcunha dada ao constitucionalismo contemporâneo, 
teve como marco filosófico o pós-positivismo, com a centralidade nos direitos fundamentais 
e nos valores éticos, em especial a dignidade da pessoa humana, princípio matriz de nosso 
ordenamento jurídico pátrio, fundamento de nosso Estado democrático de Direito e que 
informa o núcleo essencial de nossa Constituição formal e material. (SARLET, 2018, p.73) 

A atribuição de Força Normativa para a Constituição garantiu à Lei Fundamental 
aplicação direta às relações jurídicas, tanto públicas como particulares. A elevação da Carta 
Maior ao status de norma jurídica situada no vértice do ordenamento jurídico possibilitou 
que os direitos fundamentais passassem a serem enxergados em uma dupla perspectiva: 
como direitos subjetivos individuais, e como uma ordem objetiva de valores (SARLET, 2018 
p.149) que deve necessariamente ser observada no âmbito das relações jurídicas como 
um todo. 

O reconhecimento de normatividade dos princípios e sua distinção qualitativa com 
relação as regras (ALEXY, 2017, p.90-91), a introdução de valores na interpretação jurídica, 
a irradiação dos direitos fundamentais oriundos da supremacia constitucional, e o uso da 
técnica da ponderação e da proporcionalidade para a resolução dos chamados “casos 
difíceis”, fortaleceram a jurisdição constitucional como instrumento de concretização e 
reconhecimento de direitos. 

À tais fatores soma-se a judicialização das relações sociais, o modelo híbrido de 
controle de constitucionalidade adotado por nosso sistema jurídico e a crise de legitimidade 
democrática da política majoritária, fazendo com que aumentasse a intervenção judicial, 
expressão designada sob o termo “ativismo judicial” (BARROSO, 2020, p.433).

Destarte, evidencia-se a necessidade de uma argumentação jurídica mais desenvolvida, 
nos moldes da norma esculpida no artigo 489, § 1º, CPC para que os direitos e garantias 
processuais fundamentais abarcados na Constituição e no Código de Processo Civil 
possam ser devidamente efetivados no âmbito da jurisdição constitucional.

A Constituição, considerada como um sistema aberto de regras e princípios, é marcada 
por sua rigidez e plasticidade (BARROSO, 2020, p.142). Em seu corpo, encontram-se 
valores e direitos fundamentais que colidem em determinados casos concretos, além de 
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conceitos jurídicos indeterminados e outros dispositivos que tornam necessária a atuação 
do intérprete para a aferição de sentido à norma constitucional.

A interpretação constitucional, antes compreendida como atividade que trabalhava 
com os sentidos possíveis das normas em abstrato e em sua concretização na aplicação, 
atualmente encontra novas premissas, voltadas para atribuir normatividade e efetividade 
à Lei Fundamental e aos valores que informam o ordenamento jurídico pátrio.

A atribuição de sentidos aos enunciados normativos constrói-se de forma conexa com 
os fatores portadores de juridicidade (GÓES, 2007, p. 118-123.) e a realidade subjacente, 
considerando-se norma, portanto, o produto dessa interação dialética.

A força normativa e a supremacia da Constituição, bem como a irradiação dos valores 
constitucionais exigem que a interpretação levada à cabo pelo intérprete seja a que otimize 
os direitos fundamentais e fins da Constituição, o que leva evidentemente à uma postura 
mais ativista do Judiciário para combater a inércia dos demais órgãos na efetivação de 
preceitos fundamentais, tendo inclusive como base constitucional a aplicabilidade imediata 
dos direitos e garantias fundamentais, prevista no artigo 5°, § 1º, da Lei Maior.

Portanto, o papel ativo do intérprete para conferir o devido sentido à norma concreta 
tem se mostrado de suma importância para o reconhecimento e concretização de direitos, 
inclusive os implícitos, tal como previsto no artigo 5°, § 2º, da Constituição Federal. A 
hermenêutica, desse modo, ao conferir interpretação à dispositivos constitucionais, faz 
com que seja possível a atualização de sentido da Constituição e sua extensão a situações 
não abarcadas pelo Poder Constituinte originário, mas que se enquadram no espírito e nos 
valores irradiados pela Carta Maior.

O reconhecimento de direitos mediante construções jurisprudenciais e doutrinárias 
a partir da hermenêutica constitucional, tem se mostrado instrumento importante para 
ampliar o rol de titulares de direitos subjetivos, investidos, desse modo, da possibilidade 
de pretensão judicial para garantir a aplicação de tais previsões constitucionais. 

Caso emblemático foi o reconhecimento das uniões homoafetivas na ADPF 132 e 
ADIN 4277 em que foi necessária a atuação do Supremo Tribunal Federal para garantir a 
concretização de direitos aos homossexuais, conferindo uma interpretação ao artigo 226, 
§ 3º, CF, condizente com os valores constitucionais e com a realidade objetiva.

Assim, mediante atuação hermenêutica, um direito subjetivo foi garantido a uma minoria, 
conferindo não apenas segurança jurídica às uniões homoafetivas, mas também ampliando 
o acesso à justiça à relações não antes previstas pelo ordem jurídica pátria, fazendo com 
que tais direitos reconhecidos possam obter proteção jurídica do Estado, aumentando 
também o campo de incidência do princípio da inafastabilidade jurisdicional, esculpido 
no artigo 5°, XXXV, CF.

O Acesso à justiça, na perspectiva ora trabalhada, está em estreita conexão com o 
substantive due process of law, sendo visto, portanto, como instrumento de reconhecimento 
e concretização de direitos, mediante atuação ativista do Poder Judiciário. 
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METODOLOGIA

O presente trabalho se utiliza de uma pesquisa bibliográfica, tendo como base não 
apenas a doutrina nacional, como também grandes obras estrangeiras, o que releva também 
a importância do direito comparado. De igual modo, será feita análise jurisprudencial dos 
tribunais superiores, em especial do Supremo Tribunal Federal, de casos emblemáticos e 
que possam contribuir para a pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa doutrinária e jurisprudencial sumariamente empreendida até o momento 
tem mostrado que os pressupostos teóricos e metodológicos pós positivas, bem 
como outros fatores, em especial o político, vem conferindo um grande protagonismo 
ao intérprete, no âmbito das decisões judiciais, implicando em uma atuação ativa do 
Judiciário para o reconhecimento e concretização de direitos. Inclusive, percebe-se que, 
após o advento da Constituição Federal de 1988, algumas doutrinas, inspiradas na ótica 
neoconstitucional, ganharam espaço e forte adesão pelos juristas no Brasil, como a do 
Direito Civil-Constitucional e da Efetividade Constitucional. Da mesma maneira, entretanto, 
tem se mostrado cada vez mais necessário o debate acerca da legitimidade democrática 
da atuação judicial, bem como dos limites hermenêuticos que devem ser levados em 
consideração, não apenas em termos semânticos, mas também tendo em vista outros 
valores no ordenamento jurídico que também devem ser protegidos pelo operador do direito.

CONCLUSÕES

Desse modo, pode-se concluir que o papel do intérprete foi alterado substancialmente, 
e que tal fator é fundamental para que se possa introduzir valores éticos no processo de 
interpretação e aplicação do direito. Entretanto, o modelo pós-positivista, em que pese 
ancorado em premissas e valores essenciais para promover normatividade à Constituição 
e maior eficácia aos Direitos Fundamentais, deve também ter em mente a legalidade, 
a segurança jurídica e o princípio da separação dos poderes, pilares em um Estado 
Democrático de Direito. Os Juízes não podem agir conforme sua consciência, tampouco 
empreender interpretações que não comportam acolhimento dentro do texto constitucional. 
Afinal, a própria posição de preeminência da Constituição exige respeito para com seu 
texto. O Judiciário deve atuar com parcimônia, considerando as diversas vicissitudes que 
abrangem o processo de interpretação e julgamento. A interpretação da Constituição deve 
ser feita com deferência à diversos fatores e valores que subjazem um Estado Democrático 
de Direito, com uma atuação que repila posturas herméticas e solipsistas. Portanto, faz-se 
necessária a pesquisa e a análise jurisprudencial e doutrinária, no sentido de aferir se tais 
premissas metodológicas neoconstitucionais, amparadas em preceitos fundamentais 
como a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, artigo 5°, § 1º , e a cláusula de 
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abertura da constituição, artigo 5°, § 2º , estão efetivamente surtindo efeitos práticos, no 
sentido de viabilizar o reconhecimento de novos direitos e a extensão dos já existentes à 
situações não contempladas anteriormente. Por fim, torna-se, de igual modo, fundamental 
analisar de que maneira o Neoconstitucionalismo tem afetado o processo civil, remodelando 
conceitos à luz dos princípios constitucionais e da busca pela efetividade das disposições 
da Lex Fundamentallis.
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RESUMO

A filosofia jurídica para além de uma disciplina teorética, apresenta-se como um eterno 
meio de recondução do pensamento filosófico-jurídico. É nessa perspectiva que a visada 
fenomenológica se apresenta como um importante instrumento auxiliador no repensar do 
fazer científico jurídico, pois ao depurar o conhecimento em busca de uma rigorosidade, 
o pensamento husserliano possibilita ao jurista um conhecimento puro e apodítico do 
Direito para além da pureza anunciada pelo positivismo em geral. Dessa forma, partindo 
de uma visada fenomenológica jurídica pautada nos ensinos de Edmund Husserl e Aquiles 
Guimarães, esse trabalho se propõe a investigar a essência do instituto dos precedentes 
judiciais em contraste com a forma como os mesmos são utilizados no ordenamento jurídico 
brasileiro. Essas reflexões se ligam a discussões inseridas no âmbito da teoria da justiça, 
bem como na teoria das decisões judiciais. A pesquisa terá um caráter descritivo-explicativa 
e será feita a partir da modalidade de pesquisa bibliográfica, fazendo o uso de obras de 
natureza filosófica e jurídica.
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INTRODUÇÃO

A filosofia para além de uma disciplina teorética, apresenta-se como um meio de eterna 
reflexão do pensamento humano, em que ao auxiliar o indivíduo em busca de respostas 
que se apresentem válidas e plausíveis, o estimula em sua inquietante busca pelo conhecer.

Dessa forma, a filosofia ao influenciar a visada científica, traz a preocupação pela eterna 
busca do sentido do fazer científico, bem como a inquietação pela busca da essência e dos 
fundamentos das ciências em geral. Aplicada ao Direito, a ciência do saber traz ao jurista 
a preocupação pelo fazer científico jurídico, bem como a busca pela essência e pelo real 
fundamento que embasa as ciências jurídicas. Se ao jurista incumbe resolver problemas 
fáticos partindo de certos pressupostos, ao filósofo do Direito compete a investigação 
sobre a essência do Direito e o que o torna possível.

É nessa perspectiva de um saber rigoroso e originário que a visada fenomenológica 
se constitui como um marco fundacional do pensamento filosófico. A preocupação e a 
profundidade dos estudos de Edmund Husserl em sua empreitada de tornar a filosofia 
enfim uma ciência de rigor, trouxe para as ciências em geral uma purificação do saber, o 
qual ao se ver livre de subjetivismos empíricos, bem como de objetivismos positivistas, 
revelou-se como um conhecimento apodítico e universal; uma visada das essências, i.e., 
das coisas mesmas no famoso dizer fenomenológico. 

Partindo dessa perspectiva de um olhar depurador fenomenológico, o presente trabalho 
se propõe a investigar a essência do instituto dos precedentes judiciais para além da visada 
objetivista e ementista que infelizmente se faz presente na prática judicativa brasileira.

A importância da pesquisa é evidenciada em suas reflexões sobre os fundamentos e 
a essência do instituto, questões essas que se ligam a discussões sobre a teoria da justiça 
e a teoria das decisões judiciais. Outrossim, a relevância dos temas a serem discutidos 
relacionam-se ao debate trazido pelo Estado Constitucional referente a ascensão da 
jurisdição e o papel dos tribunais superiores na evidenciação, formulação ou interpretação 
do Direito.

METODOLOGIA

Para se obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada nesse 
trabalho, a pesquisa será feita a partir de uma revisão bibliográfica de obras jurídicas e 
filosóficas nacionais e estrangeiras, bem como terá um caráter descritivo-explicativa, 
tendo em vista que após descrever-se o instituto dos precedentes judiciais, a pesquisa se 
preocupará em aprofundar o conhecimento do mesmo dentro do ordenamento jurídico 
brasileiro.

As investigações serão feitas a partir de uma abordagem fenomenológica, fundada nos 
ensinamentos de Edmund Husserl, uma vez que a preocupação do trabalho é investigar a 
essência dos precedentes judiciais. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em que pese o ordenamento jurídico brasileiro ser classificado como pertencente a 
tradição da civil law, a ascensão do Estado Constitucional no mundo contemporâneo trouxe 
uma interpenetração entre as tradições jurídicas influenciando a concepção clássica da 
civil law da supremacia da lei.

 Nesse sentido, insere-se a valorização dos pronunciamentos dos tribunais na prática 
judicativa da justiça, os quais ganham um caráter obrigatório em certas situações visando 
uma estabilização da aplicação da justiça a partir de uma das máximas do stare decisis de 
que os casos similares devem ser tratados do mesmo modo (treat like cases alike).

Embora o atual código de processo civil influenciado pela Lei Maior, tenha previsto em 
seu artigo 489, §1º, inciso V que não se consideram fundamentadas as decisões judiciais que 
se limitem a invocar precedente judicial sem demonstrar sua semelhança ao caso concreto, 
a prática judicativa dos tribunais evidencia que os precedentes judiciais no ordenamento 
jurídico são utilizados de forma avessa à sua essência, uma vez que não partem da máxima 
do treat like cases alike, mas sim de uma tentativa em solucionar a crise numérica instalada 
no ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma, a essência dos precedentes judiciais que se liga à ideia de uma justiça 
equitativa é pervertida e em seu lugar nasce um problema tão pior quanto a crise numérica 
dos processos que é o problema de uma prestação jurisdicional ineficiente.

CONCLUSÕES

A partir desses apontamentos concluir-se-á que o precedente judicial para muito 
além de uma prática exclusivamente ementista, é um instrumento em que ao permitir 
uma unificação do sentido do Direito, coopera para a promoção de uma justiça equitativa 
de forma ética, pois não estará preso às objetividades positivistas da civil law clássica, 
tampouco aos relativismos dos magistrados que caracterizavam a common law enquanto 
prática oriunda do case law.
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RESUMO

O presente trabalho pretende analisar a discussão acerca das terras cedidas a 
Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), por meio do instituto da expropriação, nos termos 
do Decreto-Lei 237 de 25 de Março de 1941, e objeto da Ação Popular autuada sob o nº 
0003240-43.2005.4.02.5104. Isso porque, o cerne da questão versa sobre a real função 
social da propriedade ora expropriada, bem como do acervo imobiliário pertencente a ela. 
No caso em tela, busca-se verificar o alcance e os desdobramentos da sobredita Ação 
Popular, considerando que se trata de remédio constitucional de procedimento comum, 
disciplinada pela Lei nº 4.717/1965 e pela Constituição Federal de 1988. A análise do caso 
ocorrerá mediante consulta à bibliografia processual civil e material civil, de forma a examinar 
o conceito da tredestinação e, por fim, constatar a idoneidade das decisões tomadas no 
âmbito do processo judicial, as manifestações das partes, bem como a participação do 
Ministério Público Federal, a fim de averiguar se de fato houve, ou não, desvio de finalidade 
no uso das terras cedidas e, por consequência, a tredestinação.

INTRODUÇÃO

Historicamente, o surgimento da cidade de Volta Redonda, como conhecida hoje, 
encontra-se diretamente concatenado com o estabelecimento da Companhia Siderúrgica 
Nacional (CSN) naquela região. Em tempos longínquos, a localidade onde hoje se estabelece 
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a “Cidade do Aço”, foi objeto da exploração dos jesuítas que, ao firmarem-se na curva do Rio 
Paraíba do Sul, estabeleceram ali o início de um pequeno povoado. Somente na década de 
vinte do século passado, o povoado de Santo Antônio de Volta Redonda tornou-se distrito 
da cidade vizinha, Barra Mansa.

Remonte-se então ao contexto mundial na década de quarenta do século passado, 
onde o acontecimento das duas revoluções industriais ensejava o surgimento de grandes 
indústrias siderúrgicas. Por incentivo de políticas econômicas estatais introduzidas pelo 
então Presidente Getúlio Vargas durante o período do Estado Novo - compreendido entre os 
anos de 1930 e 1945 - em conjunto com as experiências profissionais e práticas agregadas 
pelos Estados Unidos, a época o país possuía vasta experiência na atividade siderúrgica, 
foi criada, em 09 de abril de 1940, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). 

A assinatura do Decreto-Lei 237 de 25 de março de 1941 por Getúlio Vargas deu início 
ao acelerado processo de construção e desenvolvimento da empresa siderúrgica que 
se localizaria no oitavo distrito de Barra Mansa. Finalmente, em 1946, após cinco anos de 
obras, foi inaugurada a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Para além da atividade 
industrial, a aglomeração dos operários ao redor da indústria e o desenvolvimento urbano 
do distrito fizeram com que, em 17 de julho de 1954 o distrito de Santo Antônio de Volta 
Redonda conquistasse sua independência, tornando-se município.

Embora a cidade de Volta Redonda possua laços intrínsecos de desenvolvimento 
ligados à Companhia Siderúrgica Nacional, assumindo esta o papel de fato gerador de todo 
o desenvolvimento urbano em seu entorno, muito se indaga quanto ao uso e a destinação 
dos espaços utilizados pela CSN. Os questionamentos se mostram relevantes, tendo em 
vista que à época da criação da empresa, a área concedida para ocupação era pública.

METODOLOGIA

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

 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através da análise de decisões proferidas no âmbito da Ação Popular de nº 0003240-
43.2005.4.02.5104, além das considerações realizadas pelo Parquet em termos de parecer, 
o desígnio é apreciar, dentro das decisões formadas no curso do processo judicial, a 
conformidade do assunto com o que expõe a literatura. Ou seja, o que se pretende é analisar 
se, de fato, assistira razão aos autores da demanda no que consiste ao retorno dos imóveis 
ao Poder Público, por não atender aos Princípios que concernem à Propriedade ou, se de 
forma distinta, a propriedade deve ser mantida em nome da empresa que, nos dias de hoje, 
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mantém regime jurídico privado, sendo, notadamente, empresa de capital aberto regida 
pela Lei nº 6.404/1976. 

CONCLUSÕES

Impende destacar que o presente caso, qual seja, a Ação Popular de nº 0003240-
43.2005.4.02.5104, pela qual se perfaz a análise fática deste resumo, é repleta de 
nebulosidades. O estudo, de fato, é fundado por inúmeros institutos jurídicos processuais 
e de direito civil material. No entanto, para o deslinde quanto à existência, ou não, da 
tredestinação dos imóveis expropriados, a análise vai muito além da mera observação 
do cumprimento da norma procedimental e casuística, permeando acontecimentos 
históricos e regimes políticos. Por conseguinte, após a análise da sobredita Ação Popular, 
feitas as devidas análises e conclusões, sopesaremos o resultado encontrado levando em 
consideração que a Carta Magna de 1988 foi uníssona ao determinar que a propriedade 
privada deve atender à sua função social (art. 5º, inciso XXIII). Dessa forma, pretende-se a 
verificação acerca do espaço ora expropriado/ tredestinado atende a premissa da função 
social da propriedade. 
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RESUMO

O presente artigo trata do conceito de lawfare no contexto das decisões judiciais e, 
consequentemente, de sua relação com uma teoria da decisão que lide com esse fenômeno 
verificado na prática jurídica brasileira e mundial. Para tal, uma vez disposto o que é, de fato, 
o fenômeno político-jurídico da lawfare, trabalhamos com a hipótese de que sua ocorrência 
é sintoma de uma teoria da decisão deficitária em suas práticas e fundamentos. A análise 
em quadro lança mão de uma estruturação histórica e teórica acerca do fenômeno, bem 
como de sua manifestação prática nos tribunais e em demais discursos jurídicos. 

INTRODUÇÃO

Não é novidade que diversos paradigmas jurídicos foram gestados após a promulgação 
da Constituição Federal de 1988. Nesse contexto, é de se mencionar a importância da 
jurisdição constitucional enquanto mecanismo de efetivação dos valores e garantias 
expressos no novo texto constitucional e, com isso, as atividades do Supremo Tribunal 
Federal enquanto última voz sobre o texto constitucional entram em evidência – tendo em 
vista, também, os mecanismos de discussão por meio das ações de constitucionalidade. 

Nessa seara, certos fenômenos começaram a ser notados e discutidos nos salões 
jurídicos. Por exemplo, Luís Roberto Barroso (2018) fala de um “papel iluminista” a ser 
exercido pelo Supremo Tribunal Federal na democracia brasileira. Christian Lynch (2017), 
em análise do avanço da posição do Supremo Tribunal Federal e das discussões jurídicas 
sob o contexto político brasileiro menciona o termo “Revolução Judiciarista” e “tenentismo 
togado”, numa referência à Revolução Francesa e ao movimento tenentista brasileiro, para 
colocar em evidência a importância da atividade jurisdicional nos contornos políticos 
brasileiros. 

1 Advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), pós-graduando em Direito do Trabalho 
e Previdenciário (PUC-MG). E-mail: r.prado1984@gmail.com
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Desse modo, um dos fenômenos que começam a surgir nas debacles teóricas jurídicas 
é aquele que responde pelo termo “lawfare”. O termo, primeiro cunhado por um ensaio 
político de Charles Dunlap Jr. (2015), foi trabalhado pelos antropólogos John e Jean 
Comaroff (2006). No Brasil, esse termo, que ganhou centralidade em especial no contexto 
das ações da Lava-Jato e do caso do ex-presidente Lula, é conceituado por Cristiano Zanin 
Martins (2019) como “o uso estratégico do Direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou 
aniquilar um inimigo”. Ainda que os efeitos deletérios da lawfare sejam quase sempre vistos 
na esfera do Direito Penal material e no Direito Processual Penal, vale a pena evidenciar 
os seus traços na processualística civil, especialmente se tivermos em mente um instituto 
como a inversão do ônus da prova.

Apenas a título ilustrativo, Ronald Dworkin (1999) cita que as repercussões patrimoniais 
num processo civil são extremamente graves na medida em que “nos processos civis, nos 
quais uma pessoa pede que outra a indenize ou ampare por causa de algum dano causado 
no passado ou ameaça de dano, têm às vezes consequências muito mais amplas que a 
maioria dos processos criminais”. 

O presente trabalho, portanto, tem como escopo discutir o fenômeno da lawfare, um 
conceito que opera na esfera político-jurídica com graves repercussões em decisões 
judiciais proferidas na esfera penal, mas também na esfera cível. Uma vez, portanto, que 
se identifique o que é e como opera a lawfare no sistema jurídico brasileiro, avançamos 
para a construção de como uma teoria da decisão comprometida com sua consistência 
prática e teórica pode servir como um remédio, sem nunca olvidar das garantias processuais 
civis. Nesse ínterim, foi utilizada a Crítica Hermenêutica do Direito de Lenio Streck (2009), 
que por meio da hermenêutica filosófica, do giro ontológico empreendido na filosofia e 
nos seus desdobramentos na ciência jurídica, pode nos oferecer um caminho viável para 
o contorno dos percalços vistos em decisões jurídicas deficitárias, eivadas da injustiça 
característica da lawfare. 

METODOLOGIA

A metodologia aqui apresentada é majoritariamente bibliográfica, fazendo uso dos 
estudos empreendidos a nível nacional e internacional sobre o fenômeno do lawfare. 
Ademais, os outros aportes teóricos apresentados, como a teoria de Lenio Streck (2009), 
que nos será cara, também têm um caráter majoritariamente bibliográfico. Optou-se por 
não fazer um estudo pormenorizado de casos, sob o risco do trabalho tornar-se enviesado 
por preferências subjetivas e políticas, e também por entendermos não ser de estrita 
necessidade uma análise profunda de casos em que se verifica a lawfare para os fins a que 
este trabalho se propõe. Não podemos, no entanto, tendo em vista a temática, nos esquivar 
de mencionar casos políticos emblemáticos, como a Lava-Jato e o ex-presidente Lula. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A discussão aqui presente, portanto, toma forma quando verificamos conceitualmente 
o que é o fenômeno da lawfare e como os seus contornos práticos se mostram na esfera 
político-jurídica. Essa esfera prática é acentuada neste trabalho quando levamos em conta 
os mecanismos da processualística civil, como a inversão do ônus da prova no processo 
civil e o dever de fundamentação na decisão judicial, presente no art. 489,§1º, do CPC de 
2015. O dispositivo traz a exigência de fundamentação na medida em que não considera 
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que: “(I) 
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação 
com a causa ou a questão decidida; (II) empregar conceitos jurídicos indeterminados, 
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; (III) invocar motivos que se 
prestariam a justificar qualquer outra decisão; (IV) não enfrentar todos os argumentos 
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; 
(V) se limitar a invocar tese ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos 
determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos 
e; (VI) deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela 
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do 
entendimento” (BRASIL, 2015). Os dois primeiros incisos do dispositivo mencionado são de 
suma importância quando analisamos a aplicação de decisões como aquela que confere 
o instituto da inversão do ônus da prova. Lenio Streck (2019), em análise à condenação 
do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção e lavagem de dinheiro no caso 
envolvendo apartamento tríplex no Guarujá fala da caracterização de lawfare ao mencionar 
a “presunção na inversão do ônus da prova”: 

À título de exemplo, vejamos que o juiz Sérgio Moro diz, nos parágrafos 635 e 636 da 
sentença que, “(c)aso a situação do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Marisa Letícia 
Lula da Silva em relação ao apartamento 164-A, tríplex, fosse de potenciais compradores, 
seria natural que tivesse alguma discussão sobre o preço do apartamento, bem como 
sobre o valor gasto nas reformas, já que, em uma aquisição usual, teriam eles que arcar 
com esses preços, descontado apenas o já pago anteriormente”. Contudo, afirma que “não 
há qualquer prova nesse sentido, um documento por exemplo, ou relato de testemunhas 
a respeito de eventual discussão da espécie”. Ora, incumbir ao réu o ônus de provar sua 
inocência é trabalhar com, ao invés da (obrigatória) presunção de inocência, uma presunção 
de culpa. (STRECK, 2019)

De todo modo, ainda que se trate de um caso na esfera penal/processual penal, o 
exemplo do caso do ex-Presidente Lula é simbólico na medida em que desvela como 
opera a lawfare em institutos que funcionam de forma similar no processo civil. Dispõe 
o art. 373, §1º do Código de Processo Civil que, nos casos previstos ou em lei ou diante 
de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade 
de cumprir o encargo probatório, o juiz pode, por decisão fundamentada, atribuir o ônus 
da prova de modo diverso. A fundamentação da decisão, em especial se prestarmos 
atenção à exigência presente no art. 489, §1º do Código de Processo Civil, é uma garantia 
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fundamental para o autor ou o réu que se vê incumbido de um ônus probatório que não 
lhe era originariamente previsto. A falta dela ou a fundamentação inadequada, calcada em 
juízos exógenos ao Direito, como argumentos de ordem estritamente moral, econômica ou 
política, são características de táticas empregadas em lawfare, que fazem uso de institutos 
legítimos do sistema jurídico – como a inversão do ônus da prova – para lançar mão de 
projetos de poder. E isso, como já mencionado, em ações que se discutem no âmbito civil 
podem trazer resultados drásticos para os alvos de lawfare, uma vez que podem condena-
los à ruína econômica.

Como resultados preliminares, portanto, nos defrontados como a Teoria Crítica do 
Direito de Lenio Streck (2019), para quem a lawfare é uma “postura/estratégia que, no plano 
da meta ética, pode facilmente ser enquadrada como não-cognitivista” (STRECK, 2019). 
A postura não-cognitivista “não admite qualquer possibilidade de se falar em fatos morais 
ou verdades objetivas no campo da ação humana”, fazendo da atividade jurisdicional um 
“mero ato de poder” (STRECK, 2019). A postura não-cognitivista é reflexo da manifestação 
de um relativismo moral no Direito, cujo critério de certo ou errado é verificado apenas 
circunstancialmente. Por outro lado, uma postura cognitivista, comprometida com a busca 
por uma resposta correta, adequada à Constituição, torna possível um controle racional 
das decisões judiciais, afastando ou prejudicando decisões eivadas de uma “relativização 
moral no Direito” (STRECK, 2019), característica do fenômeno da lawfare. 

CONCLUSÕES

Por fim, concluímos que o fenômeno da lawfare é sintoma de uma teoria da decisão 
deficitária em seus fundamentos, especialmente quando levamos em conta as exigências 
impostas pelo art. 489, §1º do Código de Processo Civil. Ainda que se leve em conta a 
lawfare como um fenômeno político-jurídico, que opera dentro dos limites de um sistema 
jurídico para executar os seus fins espúrios, temos a convicção de que uma atividade 
jurisdicional comprometida com uma teoria da decisão íntegra pode oferecer uma resposta. 
A lawfare, desse modo, não é grave somente se formos analisar os aspectos políticos 
de perseguição ilegítima e anti-democrática desse fenômeno, mas na medida em que 
ela opera dentro do Direito ela é, também, uma ameaça ao próprio Direito. Para tanto, a 
Crítica Hermenêutica do Direito de Lenio Streck (2019) nos oferece ferramentas que podem 
iluminar o lugar do órgão jurisdicional ao afastar, sobretudo, o poder discricionário – aqui 
entendido no sentido forte do termo – que, calcado numa ontologia metafísica, assujeita os 
significados da norma para fins subjetivos. Nesse sentido, a hermenêutica filosófica, com os 
aportes da teoria integrativa do Direito de Ronald Dworkin, pode oferecer uma “blindagem 
contra interpretações deslegitimadoras e despistadoras do conteúdo que sustenta o 
domínio normativo dos textos constitucionais” (STRECK, 2011). A teoria da integridade 
no Direito de Ronald Dworkin, formulada a partir de uma perspectiva de construção da 
atividade interpretativa no Direito que se traduz, simbolicamente, como um romance escrito, 
capítulo por capítulo, por juizes e intérpretes diferentes. Essa construção, no entanto, da 
mesma maneira em que não pode se submeter a pressões exógenas ao Direito, uma vez 
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que elas podem oferecer respostas apartadas das normas aceitas formalmente por uma 
comunidade, deve apresentar, como na crítica a um romance, a integridade entre suas 
propostas interpretativas. 

Segundo o direito como integridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se constam, 
ou se derivam, dos princípios de justiça, equidade e devido processo legal que oferecem 
a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da comunidade (DWORKIN, 1999).

O fenômeno da lawfare, portanto, não opera de um modo muito diferente de outros 
“predadores” do Direito, na medida em que, sub-repticiamente, são infelizmente utilizados 
como argumentos nas fundamentações de decisões judiciais. Os mais populares são 
aqueles calcados na economia, na política e na moral, mas se entendermos a lawfare 
como um fenômeno político-jurídico integrante de programas políticos existentes, o seu 
caráter predatório se torna mais evidente. É nessa medida que suas práticas se tornam um 
empecilho para a boa prática jurisdicional, inclusive na seara da processualística civil, uma 
vez que seus instrumentos podem ser verificados em qualquer decisão judicial em que ela 
coloca as suas raízes, fazendo uso de procedimentos processuais legítimos e previstos na 
legislação. 

Portanto, se a lawfare opera dentro do Direito por meio de ferramentas exógenas 
ao Direito, ao lançar mão de argumentos estranhos ao caso concreto, uma teoria da 
decisão comprometida com a integridade do Direito pode servir como uma resposta. Os 
caminhos para a efetivação das garantias processuais civis, por meio de decisões judiciais 
fundamentadas com elementos presentes nos autos, em balanço com institutos como a 
inversão do ônus da prova na processualística civil, devem ser observados para tanto, a 
fim de que obtenhamos uma decisão judicial isenta de crivos majoritariamente morais, 
políticos e econômicos. 
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RESUMO

A eclosão do neoconstitucionalismo, enquanto movimento pós-positivista que surgiu 
com o objetivo de corroborar a força normativa da Constituição e instituir novas formas 
de pensar sobre o Direito, acabou, na verdade, reforçando a discricionariedade judicial ao 
defender a necessidade da ponderação de valores e a supremacia dos princípios. Sendo 
assim, o presente trabalho analisou, por meio de revisão bibliográfica, as perspectivas 
teóricas do neoconstitucionalismo (apesar da pluralidade de pensamentos abrangida 
em tal conceito) e do juspositivismo (com foco principalmente no de tipo normativista), a 
fim de identificar quais problemáticas circundam ambas as correntes e debater a suposta 
superação do juspositivismo sustentada por juristas neoconstitucionalistas, sendo possível 
notar uma total dissonância entre o que a dogmática brasileira preconiza e o que o judiciário 
produz, tendo em vista a legitimação dos decisionismos e ativismos judiciais, responsáveis 
por impossibilitar a busca pela resposta hermeneuticamente correta no Direito.

INTRODUÇÃO

As transformações político-sociais ocorridas nas últimas duas décadas mudaram 
significativamente o Direito brasileiro, sobretudo em virtude da influência do movimento 
jurídico-constitucional, por ora denominado neoconstitucionalismo, que buscou promover 
a constitucionalização do ordenamento jurídico, acarretando “alterações no estatuto 
epistemológico da ciência jurídica, no papel da jurisdição e a introdução de uma dimensão 
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substancial nas naturezas tanto das condições de validade das normas quanto da própria 
democracia” (FONSECA, 2012).

Nesse cenário, relevante destacar que a nomenclatura aqui trabalhada engloba 
diferentes posturas teóricas que nem sempre convergem para o mesmo sentido. De todo 
modo, autores espanhóis e italianos entendem o neoconstitucionalismo como uma linha de 
pensamento sobre o direito produzida no segundo pós-guerra com o intuito de construir um 
modelo intelectual que não mais coadunasse com o constitucionalismo liberal, tampouco 
com o positivismo vigente (STRECK, 2011).

Exsurge, porém, a problemática relativa à elucidação desse “novo” instrumento teórico 
para se enxergar o Direito Constitucional e os demais ramos do direito, bem como toda 
e qualquer forma de aplicação normativa pelos diversos operadores. Afinal, poder-se-
ia afirmar que se trata de uma ruptura total com todas as teorias do direito já firmadas? 
No mesmo sentido, quais aspectos se buscaria romper? A guinada do pós-positivismo 
indica a total negação às práticas já consolidadas no cenário jurídico ou aponta para uma 
continuidade?

Assim sendo, o presente trabalho buscou demonstrar que, apesar dos exaustivos 
esforços empreendidos pela dogmática jurídica brasileira, a jurisprudência, divergindo 
na ponderação de princípios e enunciando súmulas para contornar a insegurança jurídica 
criada, sugere cabalmente que o neoconstitucionalismo não superou o positivismo jurídico, 
especialmente o de cariz kelseniana e hartiana. 

METODOLOGIA

A presente pesquisa possui natureza teórica e qualitativa, tendo por metodologia a 
utilização de revisão bibliográfica com ênfase em trabalhos disponibilizados na rede mundial 
de computadores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ainda que não seja possível discriminar uma definição, em decorrência da 
heterogeneidade de pensamentos, há determinadas características comuns que 
particularizam ou, ao menos, identificam o neoconstitucionalismo. 

Barroso (2007) busca definir referida doutrina jusfilosófica a partir de três pontos 
distintos: enquanto marco histórico, seria o surgimento do novo direito constitucional no 
período pós-guerra na Europa e a elaboração da Constituição de 1988 no Estado brasileiro, 
apontando a transição de um regime autoritário para um processo de redemocratização; 
como marco filosófico, surgiria o então chamado pós-positivismo, sinalizado pela superação 
histórica do jusnaturalismo e do positivismo jurídico; e, por fim, como marco teórico, haveria 
a presença de três mudanças significativas, consistentes no reconhecimento de força 
normativa à Constituição, na expansão da jurisdição constitucional e no desenvolvimento 
de uma nova dogmática da interpretação constitucional. 
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Cumpre registrar que, embora o presente projeto encontre resultados que vão à 
contramão daquilo que defende o autor supracitado, é importante destacar as acepções 
por ele apontadas, a fim de reforçar a complexidade do(s) neoconstitucionalismo(s). Afinal, 
uma das características mais anunciadas pelos pensadores que idealizaram e preconizam 
tal corrente como uma técnica solucionadora de injustiças seria, justamente, a ruptura total 
com o juspositivismo, evidenciando uma suposta superação dos equívocos cometidos pela 
ciência jurídica nos períodos históricos anteriores.

No entanto, para fazer tal análise, faz-se necessário delinear, primeiramente, alguns 
pontos centrais sobre a história e as características do juspositivismo, tendo em vista a 
praxe de reduzir e associar o movimento a uma simples aplicação literal e mecanicista da 
lei, ignorando todas as vertentes e o próprio desenvolvimento da teoria juspositivista.

Nesse sentido, destaca-se que o século XVIII foi marcado pela busca por um saber 
válido fundamentado na realidade posta, em contraponto às idealizações e explicações 
míticas, o que também influenciou o cenário jurídico, de modo que o positivismo jurídico 
surgiu como resposta aos sistemas puramente idealistas e às incertezas acerca do fazer 
jurídico (STRECK, 2014). 

Nessa toada, diversas vertentes foram construídas, originando, por exemplo, o 
positivismo clássico (Comteano), que via as leis (relações abstratas e constantes entre 
fenômenos observáveis) como fontes para explicar a realidade; a Escola da Exegese, que 
pregava a necessidade de análise da literalidade da lei, sem qualquer margem para juízo 
de valor, reduzindo a função do intérprete a uma aplicação mecanicista do ordenamento 
jurídico; e o positivismo jurídico do século XX, marcado pela Teoria Pura do Direito de Hans 
Kelsen, que partia da ideia de que o fazer científico demandava uma linguagem rigorosa 
e livre de ambiguidades, sendo a atividade de jurisprudência voltada “não para produzir, 
mas para reproduzir o direito, isto é, para explicitar com meios puramente lógico-racionais 
o conteúdo de normas jurídicas já dadas” (STRECK, 2014).

Em verdade, Kelsen pretendia separar a ciência jurídica de qualquer outro saber, 
salientando que a interpretação do Direito não incluía classificar a norma em justa ou injusta, 
mas apenas indicar seu sentido e aplicá-la (MELO, 2009), de modo que o Direito restasse 
dissociado da realidade fática, sempre a um passo atrás das mutações sociais. Sendo assim:

[...] todo derecho positivo puede ser considerado como justo desde un punto de vista 
político y como injusto desde outro punto de vista también político; pero ésto no puede 
suceder desde el punto de vista de la ciencia del derecho que como toda ciencia verdadera 
no valora su objeto sino que lo describe, no lo justifica o condena emocionalmente, sino 
que lo explica racionalmente (KELSEN apud STRECK, 2014).

Por outro lado, ressalta-se que o autor supracitado, em sua teoria, defendia que a 
pureza metodológica deveria se restringir apenas ao campo da ciência, reconhecendo, 
por conseguinte, o liame subjetivo na vida prática do Direito, que sempre estaria sujeito 
à discricionariedade durante o processo de interpretação, como um ato de vontade, 
e de aplicação (STRECK, 2014). Isto é, o jurista anunciava a existência de uma moldura 
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representativa do Direito, dentro da qual haveria diversos sentidos possíveis e adequados 
a uma norma.

No mesmo sentido, Hart separava os casos em que se aplica o direito em fáceis e difíceis, 
sendo estes representados pelas hipóteses em que haveria mais de uma resposta correta 
permitida pelo direito positivo (MONTEIRO, 2020). Portanto, dentro do campo do positivismo 
jurídico normativista, os casos complexos seriam solucionados pela discricionariedade 
(MONTEIRO, 2020), ainda que limitada pelo ordenamento jurídico, já que esse limite seria 
meramente semântico (STRECK, s.d.).

Observa-se, dessa forma, que os pressupostos teóricos indicados pela corrente 
juspositivista pecaram na distância entre a ciência jurídica e o caso concreto, bem como na 
discricionariedade conferida ao intérprete. Na tentativa de superar tais equívocos, entretanto, 
os juristas brasileiros se limitaram a afastar as velhas formas de exegetismo (STRECK, 
2010). Por conseguinte, enquanto no positivismo os casos difíceis eram decididos de forma 
discricionária pelo juiz, agora são resolvidos pela ponderação de princípios. 

De acordo com Streck (2014), ponderação e discricionariedade possuem o mesmo 
sentido ao se observar a forma como vem sendo aplicada: “há milhares de decisões (e 
exemplos doutrinários) fazendo menção à ponderação, que, ao fim e ao cabo, é transformada 
em álibi retórico para o exercício dos mais variados modos de discricionarismos e 
axiologismos”. 

Assim sendo, embora tenha havido tentativas exaustivas de querer dizer o 
neoconstitucionalismo como pós-positivista, em muitos dos seus pontos centrais, 
ele está embasado no velho modelo interpretativo, no qual alguns casos (fáceis) são 
resolvidos pela subsunção das regras e outros casos (difíceis), pela ponderação de 
princípios (discricionariedade). Em suma, o neoconstitucionalismo segue legitimando o 
decisionismo e o ativismo judicial, sem evoluir metodologicamente, apenas substituindo 
uma discricionariedade por outra – oferecendo fundamentos jurídicos distintos –, de forma 
que cada juiz parte de um grau zero de sentido (STRECK, s.d.). 

Os princípios, sem qualquer lógica de hierarquização entre eles, são entregues aos juízes, 
que exercem seu poder discricionário de escolha do princípio preponderante e atribuição 
do sentido mais conveniente ao caso concreto. Prova disso, na atualidade, são as inúmeras 
súmulas, que constituem uma espécie de “adiantamento de sentido” (STRECK, 2010).

Assim, pode-se dizer que a contemporaneidade se pauta na força normativa da 
Constituição, mas que persistem problemas na ordem da discricionariedade e da 
interpretação, devendo tais óbices ser solucionados com a busca da “interpretação/decisão 
mais constitucionalmente adequada do que outras possíveis” (MONTEIRO, 2018) – não 
sendo única e nem uma entre várias (STRECK, s.d.).

CONCLUSÕES

A partir dos dados bibliográficos coletados acima, depreende-se que o(s) 
neoconstitucionalismo(s) não superou o positivismo jurídico em suas principais vertentes 
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históricas e que, em alguns aspectos, nega aquilo que seus adeptos mais propalam: a 
democracia e a força normativa da Constituição. Afinal, ao preconizar a ponderação 
como forma de aplicação de princípios, continua conferindo discricionariedade aos juízes, 
legitimando o decisionismo e fomentando ativismo judicial. Repetem-se, por conseguinte, 
a teoria da moldura de Kelsen e o poder discricionário de Hart a partir a cisão fácil-difícil.

Como resultado, o neoconstitucionalismo encontra um Judiciário desordenado com 
ponderações incompatíveis entre si e, para contornar a questão, cria juízos de valores 
preordenados, poupando os juízes da interpretação particularizada no caso concreto 
(as súmulas). Afasta-se, novamente, o Direito da realidade fática, embora pretendesse, 
de primeiro plano, reaproximar a ciência jurídica da questão social e da moral e evitar as 
injustiças que alguns pensadores associaram ao positivismo jurídico. 

Portanto, o que se pode inferir é que, apesar dos árduos esforços da dogmática brasileira 
em apresentar o neoconstitucionalismo (adaptado ao nosso contexto jurídico) como uma 
teoria acabada e coesa, a jurisprudência brasileira vem provando, diariamente, que os 
equívocos cometidos pelo positivismo jurídico não foram superados. Da mesma forma, 
afirmar o neoconstitucionalismo como pós-positivista acaba se tornando uma falácia pouco 
questionada, tendo em vista as teratologias produzidas quando a ponderação é atribuída 
ao livre subjetivismo dos juízes.
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RESUMO

O estudo em desenvolvimento que possui o propósito de dar continuidade aos estudos 
inicialmente desenvolvidos por ocasião da I Jornada de Direito Processual Civil tem por 
objeto a análise de sentenças manipulativas de efeitos aditivos na Jurisdição Constitucional. 
As sentenças manipulativas compreendem uma espécie de decisão que vão além dos 
naturais efeitos decisórios. Têm por espécies as decisões em caráter “interpretativo” 
condicional e as decisões de efeitos aditivos, sendo que esta última é que será objeto de 
análise. O surgimento dessa técnica de decisão é tributário da doutrina constitucional 
europeia, onde se destaca a atuação da Corte Constitucional italiana, mas também Cortes 
espanhola e portuguesa. Apesar de sua aplicação em outras Cortes Constitucionais além-
mar, não há a pretensão, no presente estudo, estabelecer um estudo de direito comparado, 
mas, tão somente, apresentar e criticar o desenvolvimento da referida técnica no âmbito 
de atuação do STF que já vem demonstrando a possibilidade de aplicação em alguns 
casos-chaves. Tratando de uma pesquisa com pretensões de aplicação. O trabalho ora 
desenvolvido baseia-se pesquisa qualitativa, quanto à abordagem, sendo que quanto aos 
objetivos, a investigação tem natureza fundamentalmente descritiva, mas com pretensões 
exploratórias e mesmo explicativas em alguns pontos cruciais. No que se refere à coleta de 
dados foram utilizados principalmente procedimentos de pesquisa bibliográfica e pesquisa 
jurisprudencial junto ao Supremo Tribunal Federal.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo significa uma continuidade e um diálogo do que foi exposto na I 
Jornada de Direito Processual Civil (LAMEIRO, LIMA, BRAGA Jr. 2020) , a qual foi possível 
compreender que o estudo das sentenças manipulativas de efeitos aditivos enseja múltiplas 
abordagens. Cada análise apresenta-se como tópico suficiente para o desenvolvimento de 
monografia específica. Por isso, estabeleceu-se uma linha de análise teórico-conceitual com 
natureza descritiva sobre tal técnica, uma vez que suas linhas demarcatórias, sob o ponto 
de vista conceitual, apresentam-se como pouco alvitradas pela doutrina pátria. Do mesmo 
modo a sua aplicação pelo STF ainda se apresenta numa verdadeira “zona de penumbra”. 
Com efeito, sabe-se que a Justiça Constitucional há muito deixou de operar entre um modelo 
binário, que envolve tão somente juízos de constitucionalidade/inconstitucionalidade de leis, 
enquanto que a exigência de novos parâmetros para as decisões proferidas pelas Cortes 
Constitucionais tornam-se fundamentais para uma resposta adequada com os textos 
constitucionais e também com as novas demandas e perspectivas surgidas nos últimos 
anos (BARROSO, 2019, p. 21). Assim, é no seio dessas múltiplas exigências e evoluções 
que surgem as sentenças manipulativas de efeitos aditivos como uma técnica de decisão 
reparadora, ou seja, capaz de reparar tanto possíveis efeitos supervenientes de uma decisão 
de inconstitucionalidade, como também combater e reparar eventuais casos de omissão 
inconstitucional relativa (MENDES; BRANCO, 2020, p. 1503). No caso, como afirma Riccardo 
Guastini, embora o conteúdo constitucional extraído fosse diverso, não deixaria de ser, ainda, 
concordante com a Constituição (GUASTINI, 2001, p. 222). Cabe ressaltar, que quando se 
fala em sentenças manipulativas de efeitos aditivos não implica dizer que se trata de uma 
técnica de decisão paralela na jurisprudência do STF. Ao contrário, trata-se de uma forma 
de proceder presente na Corte. Por isso, cumpre-nos agora, no presente estudo, um olhar 
mais crítico sobre a referida técnica e a sua aplicabilidade pelo STF, mesmo que utilizada 
eventualmente pela Corte. Uma das discussões que emergem dessa crítica é justamente 
a forma precária como tal técnica é considerada (STRECK,2013, p. 760 e ss.) bem como o 
perigo que envolve a linha tênue que separa a atividade jurisdicional e a criação de direito 
por meio de uma “quid novi” pela componente restaurativa da decisão. 

METODOLOGIA

Tratando de uma pesquisa com pretensões de aplicação, o trabalho ora desenvolvido 
baseia-se pesquisa qualitativa, quanto à abordagem. Quanto aos objetivos, a investigação 
tem natureza fundamentalmente descritiva, mas com pretensões exploratórias e mesmo 
explicativas em pontos cruciais. No que se refere à coleta de dados foram utilizados 
principalmente procedimentos de pesquisa bibliográfica e pesquisa jurisprudencial 
realizada junto ao Supremo Tribunal Federal.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ponto nuclear a partir do qual se compreende as sentenças manipulativas de efeitos 
aditivos é que se trata de uma técnica de decisão marcada pela preocupação comum em 
delimitar o conteúdo normativo pelo intérprete constitucional ao momento de sua tarefa de 
interpretação-aplicação. É neste quadro que as sentenças aditivas não apenas assumem a 
sua importância, como também se apresentam como problemática. E isso ocorre pelo fato 
de suas principais características, quais sejam: reparar e evitar possíveis efeitos indesejáveis 
de uma decisão de inconstitucionalidade, sem a qual a decisão expurgaria a norma do 
ordenamento jurídico por sua inconstitucionalidade in totum, de modo que outros efeitos 
poderiam se tornar tributários desta decisão como, por exemplo, um eventual quadro 
de “lacunas”, insegurança jurídica e instabilidade democrática e; o caráter reparador nos 
casos de omissão relativa inconstitucional, ou seja, as omissões que possuem, também, 
um caráter comissivo direto ou indireto. Desta última, as principais sentenças de efeitos 
aditivos adotados pela Justiça Constitucional, destacam-se aqueles casos em que há 
violação ao princípio da igualdade, embora não sejam restritas a este (MORAIS, 2005, p. 
260). Todavia, o que importa considerar é que a partir da característica reconstrutiva o 
Tribunal passa a assumir um novo significado extraído do próprio texto, além de critérios 
normativos presentes na própria estrutura normativa, de modo a proceder o reparo da 
disposição normativa sem a qual seria inconstitucional - em sentido contrário ao de Carlos 
Blanco de Morais (2005, p. 363 e ss), mas em conformidade com a estrutura conceitual 
do instituto, segue-se Rui Medeiros (1999, p. 491). Neste sentido, o Tribunal não é capaz 
de retirar essa norma de lugar algum, portanto, recusa-se a possibilidade de decisões 
aditivas em omissões totais/absolutas, pois, não poderá falar-se, certamente, de um quadro 
em que o efeito da decisão enseja a inconstitucionalidade, ou mesmo numa conduta 
comissiva-omissiva (MORAIS, 2005, p. 390-391). O que é possível perceber no âmbito 
de atuação do STF com as chamadas sentenças aditivas é que em alguns casos a busca 
pela fundamentação a partir destas parece não guardar qualquer relação com o instituto, 
do mesmo modo como em outros casos, a decisão assumiu um caráter aditivo, ainda que 
sem a devida fundamentação pela técnica. Dentre as hipóteses de aplicação, em alguns 
casos como o paradigmático MI 708-0/DF (direito de greve), onde a fundamentação do 
Ministro relator foi no sentido de aplicação da técnica aditiva, como também na ADI 3.105/
DF, em que o STF proferiu uma decisão de efeitos aditivos sem que, ao menos, constasse 
expressamente no voto dos julgadores (MORAIS, 2013, p. 336). Apesar destes dois casos 
em destaque, o presente estudo visa uma análise mais ampla das decisões proferidas pelo 
STF, no sentido de buscar melhor compreender quando há aplicabilidade (ou não) das 
chamadas sentenças manipulativas de efeitos aditivos, ou quando o Tribunal cria, por via 
jurisdicional, uma “quid novi”.
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CONCLUSÕES

No presente estudo, conseguimos identificar que já não se trata mais de uma discussão 
quanto à possibilidade/ impossibilidade de utilização das sentenças manipulativas com 
efeitos aditivos, mas sim como uma técnica de decisão presente na prática do STF. Assim, o 
problema reside em considerar até que ponto o STF está se valendo do instituto como forma 
a substituir-se ao poder competente criando novas regras sem o respaldo democrático, 
para além dos limites de sua atuação imposta pelo próprio constituinte originário. Ressalte-
se que a técnica analisada não possibilita qualquer criação “ex nihilo” de direito novo. Ao 
contrário, permite, tão somente, reparar eventuais efeitos decorrentes da componente 
“ablativa” da decisão, ou casos de omissões inconstitucionais relativas. Com efeito, também 
foi possível identificar que essa tendência pela prolação de sentenças de efeitos aditivos 
pelo STF foi ventilada pelo Tribunal em inúmeras oportunidades, embora em alguns casos, 
devamos considerar que houve um certo equívoco ao adotar o instituto, ainda que diante 
da existência de uma componente “aditiva”, pois, ausente a observância de seus critérios 
e especificidades. Exemplo neste sentido é o MI 708-0. Por fim, em outros casos o STF 
prolatou sentença aditiva para a garantia de uma resposta em conformidade com as 
exigências constitucionais, mesmo que sem a fundamentação pela técnica. Isso se deu, 
sobretudo, nos casos onde se exigia a extensão lógica/ normativa em conformidade com o 
princípio da igualdade e que, a nosso juízo, de forma legítima e de acordo com o princípio da 
separação de poderes, implica na não usurpação ou substituição ao poder legiferante típico.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo analisar a assistência judiciária gratuita prestada 
pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ) no atual cenário de pandemia. 
Este recorte foi possível a partir da visão apresentada na obra “Acesso à Justiça” dos autores 
Cappelletti e Garth (1988), onde estuda-se diversos temas relevantes para o chamado 
“movimento de acesso à justiça”, inclusive, com a inauguração das “ondas renovatórias”. 
Evidencia-se que a primeira onda é o cerne desta pesquisa, no tocante a assegurar o 
acesso dos pobres à justiça. Buscar-se-á explorar, sobretudo, as principais dificuldades 
vivenciadas pelo indivíduo hipossuficiente neste período enredado, que foi capaz de alterar 
consideravelmente as relações humanas, na medida que substituiu as interações pessoais 
ainda que mais simples, por matrizes tecnológicas. Torna-se indispensável, portanto, 
a discussão acerca da vulnerabilidade digital, principalmente diante da suspensão do 
atendimento presencial em todas as unidades da DPE/RJ, adotando o exercício remoto 
das atividades, o qual prioriza o uso da tecnologia (RESOLUÇÃO DPGERJ N° 1042 DE 12 
DE MARÇO DE 2020). A partir da metodologia bibliográfica pautada na análise descritiva 
no levantamento de dados estatísticos do corrente ano (2020), será possível apresentar 
respostas para as principais indagações apresentadas por este trabalho. Em síntese, essas 
acepções se relacionam na medida em que o acesso à Justiça é imprescindível para uma 
organização justa e democrática. (MARINONI, 2006, p. 462-463). 

INTRODUÇÃO

Com a crescente preocupação no âmbito jurídico para a efetivação de direitos, a Cons-
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tituição da República Federativa do Brasil (1988), consagra em seu texto garantias e direitos 
fundamentais a serem assegurados a todos. Contudo, não é de hoje que determinadas 
violações alcancem essas esferas, atingindo os considerados mais básicos e elementares 
direitos fundamentais ao desfrute de uma vida minimamente digna (FENSTERSEIFER, 
2017, p. 2). Nesse contexto o objeto do presente estudo consiste na análise aprofundada 
acerca do direito fundamental ao acesso à justiça contemplado no art. 5º, incisos XXXIV e 
XXXV da CRFB (1988) e sua relação com o indivíduo necessitado (ou vulnerável) no atual 
contexto pandêmico. 

Cumpre destacar que uma das formas de se buscar a concretização do direito funda-
mental supracitado é a partir da primeira onda renovatória, estudada e apresentada por 
Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988), qual seja “a assistência judiciária para os pobres” 
(CAPPELLETTI, GARTH, 1988, p. 18-31). Passa-se a buscar, portanto, meios efetivos que 
visam a garantia do então requisito fundamental – mais básico dos direitos humanos: o 
acesso à justiça. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 12). Daí que, para além da presença de 
juízes e tribunais competentes, imparciais e independentes, deve ser assegurado às pessoas 
que não dispõem de recursos financeiros, ou que por outra razão estejam em situação de 
vulnerabilidade, medidas organizacionais (ou institucionais) e procedimentos capazes de 
fazer com que os seus direitos violados sejam enxergados pelo Sistema de Justiça e, em 
último caso, pelo Poder Judiciário (FENSTERSEIFER, 2017, p. 2-3). 

Sendo assim, destaca-se a presença da Defensoria Pública (lato sensu), em sua re-
levância e atuação necessária, constituída nos arts. 5º, LXXIV e 134 da CRFB/1988. De-
certo, trata-se de uma instituição jurídica cujos serviços são primordialmente destinados 
às pessoas mais necessitadas, na medida em que os indivíduos e grupos que buscam 
atendimento, na maioria das vezes, estão associados à carência de recursos econômicos 
(FENSTERSEIFER, 2017, p. 3). Em contrapartida, sabe-se que são grandiosos os esforços 
operados por elas, enquanto instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a fim 
de garantir a população em situação de vulnerabilidade a inafastabilidade do Judiciário. 
Todavia, pode-se concluir que, embora muitos sejam os problemas a serem enfrentados, 
o presente resumo adentrar-se-á somente nas especificidades criadas no atual contexto 
pandêmico, a margem da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ). 

METODOLOGIA

A presente pesquisa deve ser analisada em dois momentos distintos, sendo o primeiro 
uma análise descritiva e detalhada acerca da atuação da DPE/RJ no cenário de pandemia 
e, principalmente, levando em consideração as medidas adotadas para que o serviço 
público prestado por ela, permaneça ininterrupto de modo a abrandar o impacto desse 
contexto para o indivíduo em situação de vulnerabilidade. A partir disso, se tem a segunda 
análise, que diante do levantamento de dados estatísticos do corrente ano (2020), buscar-
se-á responder as principais indagações apresentadas por este trabalho. Sabe-se que a 
Defensoria Pública (lato sensu) tem razões significativas que embasam a sua existência, 
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mas para além de existir, sua sobrevivência deve ser posta como garantia, independente do 
contexto, haja vista que o seu papel é primordial na promoção de direitos, ainda que básicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante do presente cenário mundial, em razão da pandemia pelo coronavírus SARS-
-CoV-2, causador da doença nomeada de COVID-19 (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA 
DE SAÚDE, 2020), inegável se faz pensar que frente a essa situação, as relações (de um 
modo geral) poderiam permanecer as mesmas. Nesse viés, ante as recomendações das 
autoridades de saúde competentes, o isolamento social se enquadrou como um dos princi-
pais mitigadores dos riscos de contágio pelo novo vírus, de acordo com a Recomendação 
n° 27, de 22 de abril de 2020, do Conselho Nacional de Saúde.

Nesse contexto, surge, ainda, a necessidade de inovação a partir de alternativas ap-
tas para se manter o atendimento ao público, serviço este prestado pela DPE/RJ. Ora, é 
verídico que as Defensorias Públicas (lato sensu), utilizem diversos artifícios tecnológicos 
como, por exemplo, uso das mídias sociais para difusão de informações (GIBRAIL, 2020). 
Todavia, antes da pandemia, tais recursos não eram empregados integralmente, de modo 
a substituir o atendimento presencial. Surge, portanto, o âmago a ser discutido: é possível 
a utilização integral de tecnologias digitais pela DPE/RJ, sem afetar o pleno exercício do 
acesso à justiça? 

Tal questionamento se impõe à medida que, nos meses correntes, muitas pesquisas fo-
ram capazes de trazer as discussões acerca da chamada vulnerabilidade digital (ALENCAR, 
2020), sob o aspecto mais amplo. Justamente por considerar a consequência desse novo 
contexto que DPE/RJ implementou no mês de agosto (2020) um protocolo de segurança 
para a retomada gradual do funcionamento presencial, ressaltando que o trabalho interno 
e o atendimento ao público permanecem sendo realizados pelos polos de atendimento 
remoto (PAT), exceto para os hipervulneráveis ou excluídos digitais (presenciais (DEFEN-
SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2020). 

Com isso, pode-se dizer que a sociedade brasileira ainda não alcançou o mesmo ní-
vel de sofisticação (digital), quando comparado a outros países. Então, quando o uso da 
tecnologia é empregado de forma massiva, deve-se analisar uma série de premissas de 
infraestrutura base (SILVA, 2020). 

Os dados estatísticos (a nível mundial) apresentados pelo Global Access to Justice Pro-
ject (2020) também são capazes de retratar a atual realidade, na medida que demonstram 
que 72% das instituições de assistência jurídica mundiais se reorganizaram para promover 
o acesso à justiça a partir do uso de tecnologia no período de pandemia. Sendo certo que, 
o trabalho remoto foi adotado no Judiciário de 73% dos países. Além disso, 71% deles 
suspenderam temporariamente o atendimento físico nas repartições. De um modo geral, 
algum uso de tecnologia foi adotado, para evitar o contato físico, isso em 78% dos países. 
(GLOBAL ACESS TO JUSTICE PROJECT, 2020). Ainda acerca das estatísticas, a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação e Comunicação 
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(Pnad Contínua TIC) 2018, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) 2020, aponta que 25% (ou um em cada quatro) dos brasileiros não têm acesso à 
internet. Em números totais, isso representa 46 milhões de pessoas. Desse quantitativo, 
quase metade (41,6%) das pessoas que não possui acesso à rede, esclarece que o motivo 
é por não saber como usar.

À luz dos apontamentos delimitados, a presente pesquisa tem como intuito analisar 
os impactos causados pela pandemia, principalmente, ante a posição do litigante vulne-
rável no exercício do seu direito fundamental ao acesso à justiça. Outrora, sob os aspec-
tos da atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPE/RJ). 

CONCLUSÕES

Diante das breves discussões apontadas, pode-se dizer que a Defensoria Pública (lato 
sensu) possui identidade e papel constitucional, enquanto instituição promotora de cida-
dania e está visceralmente vinculada à defesa e promoção dos direitos das pessoas em 
condição de carência socioeconômica (FENSTERSEIFER, 2017, p. 99). Nesse contexto, 
sua importância resta evidente, ainda mais num cenário de pandemia abstruso que vem 
trazendo uma realidade que para muitos, ainda é distante. Isso posto, salienta-se, então, a 
necessidade de se reconhecer o status social de vulnerabilidade tecnológica, sendo este 
mais um obstáculo do acesso à justiça (GIBRAIL, 2020). 

Embora os demais problemas sejam vultosos, identifica-se um esforço da DPE/RJ 
para diminuir os impactos, dentro do possível, que foram evidenciados desde o início do 
corrente ano, quando a pandemia foi confirmada no Brasil. A exemplo, de acordo com os 
dados disponibilizados pela referida instituição, foram criados 110 polos de atendimento 
remoto para garantir a orientação jurídica à população, utilizando para manter o fluxo con-
tínuo de contato com os assistidos o aplicativo WhatsApp, e-mails, telefone, entre outros 
meios que não presenciais. Todavia, questiona-se se essa e outras medidas foram capazes 
de suprir as demandas impostas neste contexto, haja vista que o protocolo de seguran-
ça para retomada gradual do funcionamento presencial, demonstrou uma preocupação, 
principalmente, ao que tange o atendimento para os grupos hipervulneráveis ou excluídos 
digitais. (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2020). Não obstante, 
ainda assim existe a necessidade de se atentar para o momento de crise (dentre a realidade 
e tecnológica), que é visível e atinge diretamente a população vulnerável. 

Em síntese, tudo isso está em sintonia com a acepção de que além de ser fundamental 
“o direito de acesso à Justiça não é apenas necessário para viabilizar a tutela dos demais 
direitos, como imprescindível para uma organização justa e democrática. Não há democra-
cia em um Estado incapaz de garantir o acesso à Justiça” (MARINONI, 2006, p. 462-463).
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RESUMO

O presente trabalho propõe reflexões e análise à temática dos princípios jurídicos, 
proposta a partir do referencial teórico de Lenio Streck e sua adaptação à tese da 
resposta correta como caminho apto a conferir maior legitimidade às decisões do Poder 
Judiciário. Compreendemos, para então interpretar, e através da reconstrução coerente 
e com integridade do Direito é que podemos racionalizar argumentações interpretativas 
suficientemente fundamentadas no caso concreto, sob pena de discricionariedades e 
arbitrariedades que impactam negativamente o processo democrático. A partir de tal 
contexto busca-se, com o presente trabalho, analisar a proposta teórica de Streck, a partir 
de sua Crítica Hermenêutica do Direito, como sendo a proposta que mais possibilitaria 
a construção (e reforço) da legitimidade jurisdicional, a partir da realização da resposta 
hermeneuticamente adequada à Constituição. Adota-se, por conseguinte, a metodologia de 
análise bibliográfica para a abordagem das características principais de sua proposta teórica, 
buscando como um dos resultados a demonstração de necessários e instransponíveis 
limites na interpretação diante do contexto apresentado. Considerando a autonomia 
do direito, a discussão dos fundamentos que permeiam como se interpretar e decidir, é 
imprescindível. Dessa forma, nos deparamos com o resultado de que o intérprete não é alheio 
às circunstâncias de sua época, não sendo passível, portanto, que se delegue interpretações 
e decisões ao senso de uma subjetiva discricionariedade. Além disso, entende-se que a 
tese de Streck se encontra como hermeneuticamente adequada à nossa Constituição, 
constituindo um direito fundamental do cidadão e um dever do intérprete-julgador.

1 Graduanda da Universidade Federal Fluminense, ema.andrade97@gmail.com, integrante do grupo de pesquisa em 
Jurisdição, Constituição e Processo.
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INTRODUÇÃO

Hoje, e especialmente desde o período das modificações do constitucionalismo pós-
Segunda Guerra Mundial, a construção e reprodução do Direito se dá por clara autonomia 
institucionalizada, representando uma ruptura com modelos positivistas do direito. Neste 
aspecto, na medida que esta área é (ou deveria ser) considerada autônoma, cabe observar 
quando é relativizada ou absorvida em seu sentido e limite (COSTA, 2013). 

No caso do presente do trabalho, isso é feito pelos operadores que interpretam o direito 
enquanto regras e princípios e o aplicam em decisões judiciais, ou seja, feito pelo Judiciário 
enquanto aquele que nos “diz o direito” no caso concreto. Ocorre que nesse contexto 
se percebe uma dinâmica de decidir que opta por paradigmas de discricionariedade e 
acentuado solipsismo na análise dos casos concretos, uma vez que contam com a atuação 
corruptiva da subjetividade do magistrado para que seja construída essa resposta ao 
caso, ficando evidenciado um distanciamento da segurança jurídica e da normatividade 
qualificadamente jurídica, com todas as suas especificidades, ou, nos dizeres de Streck 
(2017), decidindo-se conforme a sua própria consciência.

Neste sentido, Streck (2009a, 2014a) nos apresenta a sua tese da resposta correta, 
a partir do que vem desenvolvendo como Crítica Hermenêutica do Direito (CHD), 
contabilizando conjugações teóricas que perpassam a teoria de Dworkin-Heidegger-
Gadamer (MONTEIRO, 2019; STRECK, 2009a), especialmente. O primeiro (Dworkin), em 
apertada síntese, sendo contrário ao ‘poder discricionário’ de Hart, ao defender que não 
se deve haver discricionariedade nas interpretações/decisões judiciais, mas sim, uma 
interpretação reconstrutiva e a busca pela coerência e integridade (DWORKIN 2002, 2007). 
Sob outro aspecto Heidegger (2012), num contexto de linguistic turn, dá mais um salto, 
propondo uma nova ontologia hermenêutica, deslocando o homem para seu centro (com 
foco na dimensão existencial, construindo o conceito de Ser-aí/Dasein), fomentando uma 
hermenêutica da faticidade e apresentando um novo olhar para a relação entre ser e ente, 
desenvolvendo, pois, a diferença ontológica, e trabalhando os dois níveis de estruturação 
do pensamento: logos hermenêutico e logos apofântico (OLIVEIRA, 2008, p. 42). A partir 
de Heidegger, Gadamer (2013, p. 23), construindo sua hermenêutica filosófica, e partindo 
de sua frase-central: “o ser que se pode compreender é linguagem”, defendeu a linguagem 
como condição de possibilidade, desenvolvendo o importante conceito de tradição e 
reformulando o círculo hermenêutico (GADAMER, 2013).

METODOLOGIA

Adotou-se a pesquisa bibliográfica disponível sobre o tema com análise qualitativa 
dos conceitos.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da visão de Streck (nesse ponto específico mais fortemente a partir de Dworkin 
(2002)), portanto, é possível admitirmos a resposta correta, mas não como a única ou a 
melhor resposta, mas a resposta, aquela em consonância com a autonomia do direito, que 
não se identifica com discricionariedades interpretativo-decisórias, ou sofre a influência 
negativa dos predadores externos ao Direito como a moral, política e economia. Assim, a 
busca pela correta decisão, no pressuposto de que existe a resposta adequada dentre as 
possíveis, implica em abordarmos critérios teóricos-jurídicos e sua consequente articulação 
dentro de uma produção jurídico-democrática do direito, sua legitimidade, o uso do recurso 
proposto em Dworkin (2002, 2007) via limitações pela coerência e integridade (ou, de 
certo aspecto, pela ‘tradição’ gadameriana) juntamente com um honesto reconhecimento, 
admissão e afastamento das pré-compreensões jurídicas inautênticas com a luta constante 
contra (pré-)compreensões morais, políticas etc., preservando-se, assim, a autonomia do 
direito (MONTEIRO, 2019; STRECK, 2009). 

Assim, sobre o objeto proposto ainda esclarecemos que a resposta correta consiste 
numa metáfora, na verdade, “estabelece-se a convicção (hermenêutica) de que há um desde-
já-sempre (existencial) que conforma o meu compromisso minimamente objetivado(r), uma 
vez que, em todo processo compreensivo, o desafio é levar os fenômenos à representação 
ou à sua expressão na sua linguagem, chegando, assim, ao que chamamos de objetivação, 
como sempre nos lembra Ernildo Stein” (STRECK, 2014b, p. 127; MONTEIRO, 2019). A 
superação do modelo da discricionariedade situa-se neste contexto e nele o adjetivo 
“correto” deve ser entendido. Sendo nesse contexto que Streck (2014a) utiliza a expressão 
Resposta Hermeneuticamente Adequada à Constituição (RHAC), reconhecidamente um 
direito fundamental do cidadão (STRECK, 2009c). 

Neste sentido, opera-se coma ideia de que existem limites - não metafísicos - para 
interpretar o direito, claros o bastante para que qualquer tentativa de os inviabilizar se 
contrarie no mundo dos fatos. De acordo com o que explica Monteiro (2019) a partir 
de Streck (2014a, p. 413-414), é na RHAC que se encontram “integridade e coerência: a 
tradição filtrada/atravessada pela reconstrução linguística a partir do texto constitucional 
que representa o locus privilegiado do acontecer da atividade do jurista (plus normativo 
e qualificativo do texto constitucional compromissório e dirigente) e a garantia de que o 
intérprete está comprometido com a intersubjetividade que o coloca no interior de uma 
cadeia de sentidos: por isso, ele não ‘dispõe’ dos sentidos”. Portanto, segue no trabalho a 
contribuição de fundamentação de uma alternativa para se pensar a interpretação e uma 
teoria do direito adequada ao momento do constitucionalismo atual enquanto se protege 
aspetos democráticos no curso do processo.

Considerando que o antagonismo presente na discricionariedade e na tese da 
resposta da resposta correta pretende-se demonstrar o motivo pelo qual a opção pelos 
diferentes métodos e técnicas da argumentação jurídica confere riscos democráticos 
pela insegurança presente na subjetividade do intérprete. A partir da proposição de cinco 
princípios (e seu âmbito de produção de efeitos teóricos a serem aplicados na prática 
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jurídica), quais sejam: (1) a preservação da autonomia do direito, o (2) controle hermenêutico 
da interpretação constitucional, o (3) efetivo respeito à integridade e à coerência do 
direito, o (4) dever fundamental de justificar as decisões e o (5) direito fundamental a 
uma resposta constitucionalmente adequada, é que se pode proporcionar uma decisão 
constitucionalmente adequada (RHAC), não-discricionária. (STRECK, 2014a). 

Cite-se que tais padrões fortalecem tanto a autonomia do direito e a democracia 
ao passo que fortalecem o uso da doutrina, mantém a força normativa da constituição, 
impedem que o Judiciário atue em áreas não legisladas permitindo uma autonomia saudável 
do direito além de entregar ao jurisdicionado uma resposta à qual tem direito. Explica Streck 
(2014b, p. 345) que os cinco princípios estarão presentes em toda interpretação do direito, 
guiando sua interpretação/aplicação, legitimando-a democraticamente, e, relembrando 
Dworkin (2005), reconhecendo a igualdade como seu pressuposto e, por isso, ela será a 
virtude soberana. 

CONCLUSÕES

A partir das linhas anteriores, busca-se defender a adoção da tese da resposta correta 
a partir do referencial teórico admitido (dogmática de Streck a partir de conjugações 
teóricas entre Dworkin-Heidegger-Gadamer) a fim de conferir tanto a legitimidade quanto 
a manutenção da autonomia do Direito. O intérprete não deve ser orientado por um senso 
subjetivo da existência da discricionariedade para decidir, uma vez que não é isento de 
aspectos alheios ao direito. Afinal, há limites interpretativo-decisórios, e, talvez, o não 
reconhecimento inicial deste ponto venha a contaminar qualquer análise teórico-prática 
a ser realizada posteriormente como a que tem o objeto o presente trabalho causando altos 
impactos negativos em todo o processo democrático e na legitimidade que se almeja de 
uma decisão jurisdicional.
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RESUMO

Este artigo pretende realizar uma breve análise sobre o processo civil brasileiro, 
ressaltando os principais pontos de sua evolução, desde a Independência do Brasil, em 1822, 
até os dias atuais. Em sequência, expõe os diversos conceitos existentes na doutrina, sobre 
os institutos jurídicos que serviram de arcabouço, para a instrumentalização da atividade 
processual em nossos tribunais. Para tanto, o estudo traça um paralelo entre a construção 
do processo civil brasileiro, e as Constituições que vigoraram ao longo destes quase 200 
anos de República, evidenciando suas principais contribuições e mudanças. Em terceiro 
plano, diante da complexidade com que se travam as relações entre os indivíduos, busca-se 
avaliar também os reflexos sociais da atividade jurisdicional brasileira, a fim de demonstrar 
sua eficácia em assegurar a missão pacificadora do Estado. O método utilizado foi o indutivo, 
por meio de revisão bibliográfica.

INTRODUÇÃO

A independência brasileira em 1822, nos encontrou sob o regime jurídico das 
Ordenações do Reino, também denominadas Ordenações Filipinas. As normas processuais 
permaneceram reguladas pelas Ordenações e por leis extravagantes posteriores, as quais 
não podiam comprometer a soberania brasileira tampouco o regime instaurado, por conta 
de Decreto Imperial. Posteriormente, em 1850, logo após a elaboração do Código Comercial, 
o Brasil editou o Regulamento nº 737, considerado como o primeiro Código Processual 
nacional, apesar de se destinar apenas a regular as relações comerciais (PACHECO, 1999). 

Após a Proclamação da República, em 1889, uma das primeiras providências do 
Governo foi estender a aplicação do Regulamento nº 737 às causas cíveis. Logo após, 
em 1890, houve a edição do Regulamento nº 763, que tornou obrigatória a utilização 
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luizedfernandes.adv@gmail.com.
2 Mestrando em direito pela Universidade Veiga de Almeida, Pós-Graduado em Direito Processual Civil pelo CEJUSF. 
E-mail: rodrygovidal.adv@gmail.com.
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do Regulamento anterior, para solução das aludidas causas. Os demais processos não 
disciplinados por ele continuavam sob a égide das Ordenações Filipinas (PACHECO, 1999).

Nossa primeira Constituição Republicana, em 1891, além de instaurar a forma federativa, 
estabeleceu a separação entre a Justiça da União e a dos Estados, atribuindo o poder 
de legislar sobre processo, tanto à União como aos Estados da federação. Formou-se, 
dessa maneira, o Direito Processual da União e os Códigos estaduais de Processo Civil, 
que seguiam o modelo federal. Já na segunda República, com a Constituição de 1934, 
estabeleceu-se o processo unitário, conferindo primordialmente à União e supletivamente 
aos Estados, a competência para legislar sobre matéria processual (PACHECO, 1999).

Em 1937, com o Golpe de Estado, foi outorgada a Constituição, e, em 1939, através do 
Decreto-Lei nº 1.608 (que passou a vigorar em 1º de março de 1940), foi criado o Código 
Nacional de Processo Civil. Este Código trazia uma parte geral moderna, e, ao mesmo 
tempo, continha uma parte especial, ultrapassada para os anseios da sociedade da época.

Durante a vigência das Constituições de 1946, 1967 e 1969, o processo civil brasileiro 
permaneceu sustentado sobre o arcabouço legal do Código de 1939, apesar das inúmeras 
mudanças que se deram neste período, tendo o Brasil sofrido uma “involução” no regime 
de governo e, por conseguinte na prática processual (PACHECO, 1999).

Enfim, após longos anos de debates e estudos, o Código de Processo Civil de 1939 
foi reformado, instituindo-se um novo ordenamento processual, pela Lei nº 5.869 de 11 de 
janeiro de 1973. Neste Código operou-se uma grande atualização, configurando-se mais 
uma etapa, na evolução do direito processual brasileiro. 

Por fim, após 42 anos, dentre estes, 27 anos após a promulgação da Constituição de 
1988, passou a vigorar o Novo Código de Processo Civil Brasileiro, em 16 de março de 2015, 
através da Lei nº 13.105, o qual veio trazer novo sentido e fôlego à cultura do consenso, 
assim como racionalidade e previsibilidade aos processos judiciais.

O presente artigo tem como principal objetivo verificar, de forma sucinta, os estágios 
de evolução do direito processual civil brasileiro, concomitante às alterações ocorridas na 
legislação Constitucional. Assim como, busca vislumbrar, se, após quase dois séculos de 
regime republicano, o que tais alterações provocaram nas relações jurídicas, em prol da 
satisfação dos anseios da sociedade brasileira. 

METODOLOGIA

O presente trabalho desenvolveu-se a partir da metodologia de pesquisa bibliográfica, 
complementada pela pesquisa histórica sobre o tema em questão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Elpídio Donizetti (2018), o direito processual no Brasil iniciou-se na época 
colonial, estando sob o domínio das Ordenações Filipinas, até meados de 1850. Com a 
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edição do Regulamento nº 737, que dispunha sobre processo comercial, houve um melhor 
entendimento das regras processuais. A partir de 1889, o referido Regulamento passou a ser 
aplicado às causas cíveis. Com o advento da Constituição de 1891, deu-se permissão aos 
Estados de editarem seus próprios códigos processuais, resultando em um fracionamento, 
sem pouca ou nenhuma inovação jurídica. O País passava por enormes mudanças sociais, 
por conta da transição entre os regimes de governo e o fim da escravidão. A partir da 
Constituição de 1934, houve um avanço, no sentido de permitir a suplementação da norma 
processual pelos Estados, quando fosse necessário, resultando em maior equilíbrio das 
relações jurídicas entre estes e a União (DONIZETTI, 2018, p. 15-16).

Dentre outros períodos históricos, chegando-se ao presente momento de vigência do 
Código de Processo Civil de 2015, é possível identificar, em leitura conjunta com a Carta 
Magna de 1988, grande influência principiológica, que dita as relações processuais, algo 
não comumente visto nos antigos ordenamentos, como os ditos princípios do acesso à 
justiça, do devido processo legal, do contraditório, da isonomia, da ampla defesa, do juiz 
natural, da publicidade, da motivação das decisões, da vedação de provas ilícitas ou obtidas 
por meios ilícitos, da assistência integral e gratuita aos necessitados, da duração razoável 
e da efetividade do processo (MARINONI, 2012).

Nesse contexto, importante destacar os momentos históricos em que surgiram as 
normas processuais, também de natureza constitucional, para que seja possível entender 
como o valor social impacta na criação de novas normas. Tais momentos destacados, 
referem-se aos primeiros indícios de uma criação de normas processuais, como citado 
no primeiro paragrafo, ate o atual momento processual, para que seja possível entender 
os motivos pelos quais as normas foram feitas aquela época. 

CONCLUSÕES

É inegável, que ao longo destes 200 anos de história da república do Brasil, criou-se 
um arcabouço jurídico excessivo, de direitos, deveres, recursos, aliados ao excesso de 
Constituições, principalmente, quando comparamos nosso País com outras nações com 
o mesmo tempo de história republicana. 

O resultado foi um ordenamento jurídico excessivo para os dias atuais. É sabido que 
as nações ditas de ‘primeiro mundo’, não possuem a quantidade de normas, leis, decretos, 
portarias, quando comparadas ao Brasil. Enfim, através do respeito aos princípios básicos 
da convivência em sociedade, elas conseguem, com uma legislação mais “enxuta”, regular 
as normas de conduta entre os indivíduos.

As normas processuais brasileiras estão inseridas num pesado ordenamento jurídico, 
que não tem conseguido atender às expectativas dos cidadãos. Embora o processo civil 
tenha sido submetido a diversas e profundas mudanças ao longo de toda história jurídica 
pós Império, seu texto atual, bem como sua aplicabilidade, não alcançam os anseios da 
sociedade moderna brasileira.
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Muitas reformas foram implementadas ao longo destes quase dois séculos do regime 
republicano, para dar maior acesso à justiça e efetividade ao processo. No entanto, alguns 
importantes instrumentos e fases processuais, continuam por impedir que o processo 
acompanhe o dinamismo e os avanços culturais de uma sociedade cada vez mais 
tecnológica e diversa.

Pode-se concluir que os objetivos pretendidos, como tornar o Código de Processo 
Civil um instrumento de celeridade e eficácia da tutela jurisdicional, ainda não foram 
alcançados de forma eficaz. A constitucionalização do processo trouxe inúmeros avanços 
à aplicabilidade dos direitos e garantias processuais, mas, mesmo assim, o excesso de 
recursos macula um dos princípios basilares, que é o da celeridade processual. 

Nosso ordenamento processual ainda prescinde de eficácia, celeridade, e respeito 
aos princípios basilares do direito. Nossa nação é multirracial, diversa, complexa, e ainda 
está engatinhando no que diz respeito às liberdades individuais, principalmente quando 
falamos de tutela de interesses dos menos favorecidos. Os poderes constituídos devem 
repensar a forma de realizar o direito, a fim de que possamos alcançar a tão sonhada “paz 
social”; e o Processo Civil Brasileiro é parte integrante desta transformação. 
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RESUMO

O presente trabalho objetiva analisar a técnica do Mindfulness como forma de gestão 
das emoções, por meio do estudo de experiências bem sucedidas nos ambientes dos Curso 
de Direito, dentre os profissionais da área jurídica e no sistema prisional. O Mindfulness 
vem se revelando uma ferramenta importante para a concretização de uma Política de 
Consensualidade, em especial, num contexto cultural, como o brasileiro, permeado pela 
litigiosidade e pelo embate nas relações. Além disso, trata-se de considerar a necessidade 
de uma formação mais ampla do profissional da área jurídica para lidar com os conflitos e 
com as emoções humanas, permitindo que as pautas subjetivas tenham a devida atenção 
no manejo dos dissensos. Trata-se de pesquisa exploratória com abordagem qualitativa. 
Os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica, em livros, teses, artigos 
científicos e sites sobre o tema.

INTRODUÇÃO

Augusto Cury (2019) afirma que uma das razões para termos uma sociedade conflituosa 
é a herança da primazia do método racionalista que, de certa forma, está envolto em todo o 
processo de civilização, em especial, no educacional. Somos educados a resolver problemas 
lógicos, mas não a nos colocar no lugar do outro, a não julgar e a saber manejar as nossas 
emoções.
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Social da UERJ (2009) e IFCS/UFRJ e Coimbra (2019), doutora pela Universidade de Santa Catarina (2003) e mestre 
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3 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense, polo de Volta Redonda/RJ. E-mail para contato: 
nathaliaugusta@gmail.com. Vinculada aos grupos de pesquisa GEMESC e MeditaUFF.
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Numa sociedade que somente desenvolve competências para lidar com questões 
racionais e objetivas não é de se estranhar os eventos da hiperjudicialização e da cultura da 
sentença. Some-se a isto a indisponibilidade mental e emocional para lidar com os conflitos. 
É muito mais fácil delegar a solução do conflito a um terceiro do que buscar o consenso 
e gerir as próprias emoções.

Nos Cursos de Direito, a matéria prima é o dissenso e o objeto central de estudo deveria 
ser o conflito e não o litígio. Nesse sentido, a Resolução no. 5 de 2018 do Ministério da 
Educação determina a previsão de atividades que viabilizem e habilitem o bacharelando 
a desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos 
e prevê a inclusão dos conteúdos sobre conciliação e mediação.

Muito se discute sobre a forma de implementação do desenvolvimento das referidas 
competências, se por meio de uma disciplina específica ou por um recorte transversal que 
envolva todas as disciplinas. Para além destas questões, devemos refletir sobre a forma 
como estamos abordando as relações jurídicas nos Cursos de Direito. Quais as ferramentas 
que estamos ensinando aos nossos alunos a usarem em sua vida profissional: o litígio ou a 
busca pelo consenso? Permitimos que eles enxerguem a existência de uma pauta subjetiva 
nos casos envolvendo Tício e Caio? Ou melhor, fornecemos elementos que os envolvam 
não só na aplicação e na interpretação da norma, mas na gestão das emoções presentes 
no conflito?

A cultura da paz e a política pública da consensualidade serão meros projetos 
inacabados se os considerarmos apenas na perspectiva da aplicação normativa. Trata-
se da necessidade de uma revisão ampla do modus operandi da sociedade e do próprio 
estudo do Direito e das relações jurídicas.

Devemos reconhecer e entender como as emoções podem interferir na tomada de 
decisões e aprendermos mecanismos para geri-las. A gestão emocional é um conjunto de 
habilidades socioemocionais, que visam desenvolver a capacidade do indivíduo em avaliar-
se e controlar-se. A gestão de emoções pode ser integrada ao conceito de Inteligência 
Emocional (IE), originariamente definido por Peter Salovey e John Mayer como: “A habilidade 
para perceber e valorar com exatidão a emoção; a habilidade para acessar e ou gerar 
sentimentos quando esses facilitam o pensamento” (1997 p. 32).

Considerando este pano de fundo, o presente trabalho tem por objetivo central o 
estudo da ferramenta do Mindfulness como forma de gestão das emoções, por meio 
da apresentação de experiências bem sucedidas nos ambientes universitários, dos 
profissionais da área jurídica e também, do sistema prisional.

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa exploratória, a qual objetiva a ampliação do conhecimento acerca 
do Mindfulness, de suas bases científicas, da relação com cultura da paz e com a gestão de 
emoções, bem como de seus benefícios para estudantes e operadores do Direito. Utilizou-
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se a abordagem qualitativa e os dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica, 
em livros, teses, artigos científicos e sites sobre o tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O termo Mindfulnesspode ser traduzido como “atenção plena”, Jon Kabat-Zinn define 
como “o que surge quando você presta atenção, de propósito, no momento presente, sem 
julgamentos” (tradução nossa) (2012, p. 17). Cotidianamente as pessoas estão cercadas 
por distrações, agindo no “piloto-automático”. A atenção plena envolve a desaceleração 
do pensamento para que se permita notar o presente e agir baseado no que se observou. 
Perseverando na prática, é possível criar espaços para se afastar dos pensamentos, 
possibilitando uma observação dos padrões que causam distração, ansiedade e estresse 
(FOGEL, 2016, p. 2).

O Mindfulnessvem se revelando uma ferramenta relevante para a gestão das emoções 
por ser uma prática que promove qualidade de vida através do conhecimento emocional, 
caracterizado por habilidades de autoconhecimento. Estudos demonstraram, que dentre 
os grupos que eram submetidos a estímulos aversivos, aqueles com maior experiência 
meditativa se recuperavam mais rápido e possuíam respostas biológicas menos afetadas 
(MENEZES, DELL’AGLIO, 2009). Em outro estudo, identificou-se aumento na produção de 
neurotransmissores, como o GABA, a dopamina, responsável pela sensação de prazer 
e disposição; a serotonina, responsável pela regulação do humor; e das endorfinas, 
importantes para a sensação de bem estar e calma (PETROPOULEAS, 2019).

É evidente o papel dos cursos universitários na formação multidisciplinar dos seus 
graduandos, existindo programas universitários de Mindfulness que já são referências na 
criação e divulgação de projetos que buscam o estímulo à gestão das emoções como 
ferramenta essencial na formação dos estudantes, tais como nas Escolas de Direito de 
Berkeley, Buffalo, Connecticut, Florida, Georgetown, Harvard, Miami, Missouri, Phoenix, 
San Francisco, Vanderbilt, dentre outras (ROGERS, 2012).

Em pesquisa analisando os benefícios de práticas de Mindfulness em alunos do Curso 
de Direito da Universidade de Missouri, os pesquisadores Richard C. Reuben e Kennon 
M. Sheldon (ano) descobriram que o fornecimento de aulas de mindfulness favoreceu 
no desenvolvimento do foco, controle do estresse, dentre outras habilidades, quando 
comparado ao grupo de teste, que não teve acesso ao treinamento, sendo apenas orientado 
a realizar a prática ao menos 15 minutos por dia. Apesar da diferença, em pouco tempo 
os alunos do grupo de teste conseguiram alcançar níveis parecidos de foco, satisfação 
e de controle de estresse dos alunos participantes do grupo guiado. Em pesquisas com 
os egressos, a maioria relatou que o treinamento os ajudou ao longo de sua vivência na 
faculdade, colocando-os em um caminho construtivo para suas carreiras profissionais. 

A prática do Mindfulness vem sendo desenvolvida também por juízes e advogados nos 
Estados Unidos com vasta bibliografia relatando seus benefícios (FOGEL, 2016; CASEY, 
BURKE, LEBEN, 2012).

No sistema prisional, o Mindfulness também vem se revelando uma prática importante 
no processo de ressocialização dos presos com melhorias significativas de atividades de má 
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conduta e a na comunicação entre funcionários e presidiários. Nos Estados Unidos, o projeto 
PrisionMindfulnessInstitute vem sendo desenvolvido no sistema prisional do Alaska, Arizona, 
Colorado, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Florida, Kansas, Iowa, Maine, Minesota, Missouri, 
Mississipi, Montana, Nevada, Novo México, Oklahoma, Oregon, Pensilvânia, Tenesse, Texas, 
Vermont, Washington, dentre outros. 

CONCLUSÕES

O estudo e aplicação dos métodos do mindfulnesstêm sua eficácia comprovada, seja 
nos campos da saúde, seja no auxílio de outros campos, como do Direito, em universidades 
no Brasil e em outros países e também no sistema prisional.O desenvolvimento de 
competências para gestão das emoções é um instrumental importante, em especial nos 
Cursos de Direito, já que os profissionais desta área lidam com conflitos diretamente. Pode-
se afirmar que omindfulness é uma das ferramentas para a instauração da Cultura da Paz 
e integra a ideia de uma estrutura judiciária mais restaurativa.
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RESUMO

O objetivo da pesquisa é verificar se a inclusão da audiência preliminar de conciliação 
ou mediação judicial, de forma obrigatória, pelo Código de Processo Civil de 2015 (CPC) 
trouxe efetivos ganhos no que se refere à solução dos conflitos pelas vias consensuais, como 
busca a ideologia do codex. Assim, foi feito um estudo acerca das premissas fundamentais 
do CPC, bem como da legislação aplicável e da mais recente doutrina sobre o tema, a fim 
de verificar o intuito da inclusão, no ordenamento processual, do modelo multiportas, em 
especial, da previsão da obrigatoriedade da audiência preliminar de conciliação e mediação. 
Foram analisados os resultados práticos, especialmente através de relatórios do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), com a finalidade de investigar se os objetivos da realização da 
audiência de conciliação preliminar foram cumpridos. A partir desse estudo, a conclusão é 
a de que ainda não houve a mudança esperada de racionalidade dos sujeitos processuais, 
bem como que o percentual de solução de conflitos na fase inicial do procedimento, por 
meio da audiência preliminar, ainda não é o bastante para influenciar na razoável duração 
do procedimento. Para tanto, utilizou-se o método hipotético dedutivo para realização 
de pesquisa bibliográfica constituída por normas jurídicas, livros, artigos científicos e 
dissertações, sendo que o foco hermenêutico proposto para este estudo teve como marco 
teórico a Teoria do Processo Constitucional Democrático.

INTRODUÇÃO
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A partir da verificação do baixo número de litígios solucionados na fase preliminar 
do procedimento, via audiência de conciliação e mediação, a presente pesquisa objetiva 
analisar se ainda há potencial para a sua efetividade e como torná-la palpável. Para tanto, há 
necessidade do estudo da legislação pertinente a fim de verificar a existência de subsídios 
necessários para a efetividade dessa audiência na solução dos litígios.

Trata-se, portanto, de questão com importância teórico-acadêmico-científica e prática, 
uma vez que as audiências preliminares foram incorporadas como procedimento obrigatório 
no Código de Processo Civil de 2015; todavia, conforme relatórios do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), o resultado prático não tem sido satisfatório, como será então demonstrado.

METODOLOGIA

O método utilizado foi o hipotético-dedutivo na vertente dogmático jurídico e a fonte 
da pesquisa foi bibliográfica, constituída por livros, artigos em periódicos Qualis Capes e 
em anais de congressos e dissertações. O foco hermenêutico proposto para este estudo 
teve como marco teórico a teoria constitucionalista do processo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Código de Processo Civil dedicou especial atenção ao regramento dos Meios 
Adequados de Resolução de Conflitos, em especial, na fase inicial do procedimento.

Afinal, esses mecanismos constituem relevantes instrumentos de cidadania para a 
consolidação do Estado Democrático de Direito, o que torna possível que o acesso do 
cidadão à Justiça se efetive, uma vez que possui custos mais baixos, são mais céleres, além 
do fato de que a execução dos acordos tende a ser mais cumprida do que nos processos 
tradicionais (BELLINETTI; NOBLE, 2020, p. 86).

Além disso, é importante salientar que “os Meios Adequados de Resolução de Conflitos 
se apresentam também como um refúgio ao autoritarismo e à incerteza de um Judiciário 
parcial a favor do Estado.” (BRAGANÇA, 2020, p. 51).

Neste sentido, ainda na exposição de motivos, ficou claro que foi dada “ênfase à 
possibilidade de as partes colocarem fim ao conflito pela via da mediação ou da conciliação”, 
tendo em vista o entendimento de 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, 2010a, p. 31).

A experiência estrangeira (Estados Unidos, Nigéria, Cingapura) demonstrou que as 
negociações preliminares no início do procedimento judicial são convenientes em qualquer 
litígio (THEODORO JUNIOR et al, 2016). Além disso:

[...] as etapas pré-processual e inicial do procedimento devem ser desempenhadas de 
modo metódico pelos sujeitos processuais, uma vez que o maior dispêndio de energia 
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inicial pode permitir ao final uma atividade processual mais efetiva. Numa visão gerencial 
dos litígios, (e não só dos procedimentos), o tempo que se gasta no início se economiza 
no final. (THEODORO JUNIOR et al, 2016, p. 269).

 
Com esta convicção é que, desde a exposição de motivos, ficou definida a regra de 

que a audiência para tentativa de conciliação deve ser realizada antes de ter início o prazo 
para contestação, com a finalidade de tentar fazer com que autor e réu cheguem a um 
acordo (BRASIL, 2010).

Ao tratar das normas fundamentais do processo, em especial no artigo 3º, o CPC fez a 
previsão do modelo multiportas com o intuito de induzir uma mudança no comportamento 
historicamente agressivo e não cooperativo das partes em um movimento em prol de 
soluções integradas de dimensionamento de litígios (THEODORO JUNIOR et al, 2016):

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. [...]
§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.
§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos 
deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do 
Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. (BRASIL, 2015).

 
Fato é que se encontra consolidada a crença de que a solução oferecida pelo Judiciário, 

por meio de sentença judicial, é a melhor forma de solução de conflitos, prevalecendo, 
no Brasil, uma cultura de judicialização (BELLINETTI; NOBLE, 2020) na qual as partes 
encontram-se em constante disputa. Assim, justamente na tentativa de mudar esse modelo 
adversarial, extinguindo a forma de competição assumida pelos sujeitos processuais, para 
o modelo cooperativo que foi introduzido também o artigo 6º no CPC, segundo o qual, 
“todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 
razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” (BRASIL, 2015).

A ideia sempre foi que esse CPC impulsionasse uma mudança de racionalidade dos 
sujeitos processuais, já que até a forma de elaboração da petição inicial deveria ser alterada 
por se tratar de uma atividade preparatória para um potencial acordo (THEODORO JUNIOR 
et al, 2016).

Pretendeu o Código fosse “abandonada a cultura belicosa e demandista, que 
infelizmente ainda é muito evidente na sociedade brasileira, procurando-se alternativas 
mais adequadas para a solução dos conflitos entre as pessoas” (PENIDO, 2019, p. 58-59).

De forma mais específica, o artigo 334 do CPC trouxe o regramento para a audiência 
preliminar de conciliação ou mediação: ao verificar que a petição inicial preenche os requisitos 
essenciais e, excluída a hipótese de improcedência liminar do pedido, será designada 
audiência de conciliação ou mediação, que somente não se realizará se ambas as partes 
manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando não se 
admitir a autocomposição, a teor do §4º do mencionado dispositivo legal (BRASIL, 2015).

Importante salientar que “a solução consensual envolve [...] uma preocupação 
não apenas com a formação dos profissionais, como também com a organização e o 
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aparelhamento dos tribunais para a solução consensual de conflitos.” (MENDES; SILVA, 
2018, p. 19). 

Neste sentido, o título IV do CPC, que trata dos auxiliares da Justiça, fez previsão de 
uma seção específica sobre os Conciliadores e Mediadores Judiciais, dispondo, no artigo 
167, a necessidade de que sejam profissionais habilitados que preenchem o requisito da 
capacitação mínima, por meio de curso realizado por entidade credenciada (BRASIL, 2015).

Em 2010 foi editada a Resolução 125 do CNJ, sobre a Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário, a qual “[...] 
objetivou assegurar a todos o direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua 
natureza e peculiaridade [...]” (MENDES; SILVA, 2018, p. 11). Reforçando o requisito previsto 
no CPC acerca da necessidade de capacitação dos conciliadores e mediadores, ela teve 
sua redação atualizada, em 2016, a partir da Emenda de número 2, para se adequar ao 
CPC. No seu artigo 2º, definiu a necessidade da boa qualidade dos serviços devendo ser 
observados a adequada formação e treinamento de conciliadores e mediadores (BRASIL, 
2010b).

Além disso, a Resolução 125 do CNJ, de forma a incentivar que os conciliadores e 
mediadores realmente se preparem da melhor forma possível para o exercício da função, 
dispôs que essas funções devem ser remuneradas (BRASIL, 2010b).

Não há dúvidas, portanto, de que os conciliadores e mediadores devem ser 
capacitados profissionalmente, inclusive por meio de realização de curso oferecido por 
entidade credenciada e recebendo a devida remuneração. Não obstante, apesar dessas 
determinações legais, essas importantes funções, ainda hoje, muitas vezes, não estão sendo 
exercidas por técnicos devidamente qualificados por órgãos competentes.

A soma da cultura belicosa brasileira com a ausência de profissionais devidamente 
qualificados e remunerados, nos moldes legais supramencionados, tem resultado em 
números tímidos de sucesso de conciliação/mediação nas audiências preliminares. Em 
2019, apenas 12,5% de processos foram solucionados via conciliação (BRASIL, 2020, p. 06).

Portanto, a execução dos ditames do Código de Processo Civil deve ser acompanhada 
a fim de que todo o processo, se necessário, seja repensado.

CONCLUSÕES

É possível perceber, portanto, que se um dos objetivos da implantação das audiências 
preliminares de conciliação e mediação foi incentivar a solução dos conflitos de maneira 
consensual, há necessidade de capacitação efetiva dos conciliadores e mediadores judiciais.

Sendo, também, importante a adoção de uma racionalidade diversa daquela agressiva 
e não cooperativa que ainda existe na cultura brasileira, além de uma visão integrada dos 
litígios para que estes sejam solucionados através da via mais adequada com maior gasto 
de energia nas negociações preliminares, garantindo maior efetividade e a razoável duração 
dos procedimentos. Para isso, todos devem estar envolvidos em prol do mesmo objetivo, 
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inclusive as partes e seus representantes, os quais devem atuar junto com o conciliador/
mediador, atentando-se para cooperação e o que ela exige.
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar, a partir do estudo de referências bibliográficas 
e da legislação, por meio do método dedutivo, os benefícios advindos do emprego da 
mediação em conflitos na área do Direito de Família, bem como enfrentar a controvertida 
questão que envolve a obrigatoriedade das sessões de mediação e o respeito à autonomia 
das partes. Partir-se-á da análise do direito ao acesso à justiça e suas ondas renovatórias 
para, em seguida, analisar a contemporaneidade da teoria do conflito. Abordar-se-ão, na 
sequência, a mediação como modelo adequado de solução de conflitos e os princípios 
sobre os quais devem reger todo o processo de mediação, previstos no Novo Código de 
Processo Civil, na Lei de Mediação e os inseridos pela literatura do tema. Por fim, analisar-
se-á a dinâmica entre o princípio da autonomia e o princípio da obrigatoriedade. 

INTRODUÇÃO

A busca pela pacificação social, associada a uma promoção das opções para solução 
dos conflitos interpessoais, é um reflexo de mudança de postura frente à cultura de 
supervalorização do processo e da sentença em contraposição aos meios alternativos de 
resolução de controvérsias (WATANABE, 2012). Nesse sentido, incomodado com situações 
como a solução de conflitos familiares surgiu, em 1976, o método conhecido como “Multi-
door Courthouse System” desenvolvido por Frank Sander, com objetivo de mudanças na 
administração da justiça e a solução dos conflitos existentes da forma mais adequada ao 

1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em Volta Redonda-RJ. Discente pesquisadora 
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disponível em: http://lattes.cnpq.br/8446385357863763. E-mail: gabrielabondezan@id.uff.br.
2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) em Volta Redonda-RJ. Diretora da Liga Acadêmica 
de Direito e monitora do projeto “O estatuto das famílias e os microssistemas e a constitucionalização do direito civil”.  
Currículo Lattes disponível em: http://lattes.cnpq.br/2784717595019155 E-mail:gabrielacamargo.gco@gmail.com
3 Doutora e Mestre em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Professora Adjunta da Universidade 
de Vassouras/RJ. Pesquisadora do Instituto de Estudos Comparados sobre Administração de Conflitos – INTC-InEAC.



117

caso concreto. Assim, pelo modelo de Sander, passou-se a apresentar às partes diversas 
opções de abordagem, para que a partir das peculiaridades fosse possível encontrar o 
meio alternativo mais eficaz, permitindo assim, que distintas formas de processamento de 
conflitos fossem encontrados em um único local (Tribunal de Múltiplas Portas) (GIMENEZ; 
SPENGLER, 2016). Tal mecanismo atua na promoção dos meios consensuais e coloca 
as partes como protagonistas na solução de suas questões, deixando de serem meras 
espectadoras do processo (COSTA, 2019).

Nesse contexto, no Capítulo “Ações de Família” presente no Código de Processo 
Civil (arts. 693 a 699) encontra-se um incentivo claro à adoção de tais mecanismos nos 
conflitos familiares- art. 694 (TARTUCE, 2018). Em seu artigo 693, o referido Código aborda 
quais temáticas familiares serão englobadas pelo procedimento especial, tais como os 
processos contenciosos de divórcio, separação, reconhecimento e extinção de união estável 
guarda, visitação e filiação. Já o artigo 695 da mesma codificação aponta a citação do 
réu para o comparecimento à sessão de mediação ou conciliação como o ato processual 
imediatamente posterior ao recebimento da petição inicial (TARTUCE, 2018) abrindo, assim, 
margem para a discussão acerca da obrigação dos meios alternativos em ações de família.

METODOLOGIA

Em razão do contexto jurídico atual, com abarrotamento das vias judiciais para a solução 
de conflitos, o presente trabalho trará a aplicação da metodologia histórico-bibliográfica, a 
partir de documentos e artigos científicos, com o enfoque analítico sobre até que medida 
a mediação pretende combater o óbice do acesso à justiça. Pari passu, por meio de 
análises normativas, serão abordados questionamentos acerca do equilíbrio (ou não) entre 
a obrigatoriedade das sessões de mediação para casos envolvendo Direito de Família 
e o respeito à autonomia de vontade dos interessados, contrapondo a dinâmica entre o 
princípio da autonomia da vontade e o princípio da obrigatoriedade da sessão de mediação 
no âmbito familiar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante da perspectiva do direito ao acesso à justiça, com arcabouço teórico na obra 
internacionalmente conhecida intitulada Acesso à Justiça, de Mauro Cappelletti e Bryant 
Garth (1988), o presente trabalho visa analisar sob qual ótica a mediação no Direito de 
Família pode auxiliar os cidadãos no alcance e efetivação dessa garantia constitucional. 
Deste modo, em razão do esgotamento dos meios tradicionais de solução de conflitos, 
houve a possibilidade notória de outras formas adequadas de solução de conflitos para 
além da sentença judicial. Assim, identificou-se que cada conflito possui suas peculiaridades 
e que, muitas vezes, a subsunção ao direito positivo não seria capaz de alcançar todos 
os aspectos daquela relação conflituosa, levando à perpetuação do conflito por meio da 
propositura de diversas demandas judiciais (SALES; SOUSA, 2011). No caso da mediação, 
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portanto, a decisão não necessita seguir as etapas processuais, sendo mais rápida, eficiente 
e, até mesmo, mais justa para as partes (PINHO; PAUMGARTTEN, 2016).

No exercício da jurisdição tradicional, previsto de forma a monopolizar a possibilidade 
de “dizer o direito” apenas ao Estado, desconsidera-se que, na verdade, o conflito pertence 
às partes. Isto é, o conflito se torna propriedade do ente público, classificando os polos 
interessados como meros produtores de provas, evidenciando a insuficiência do método 
heterônomo de solução de conflitos, como defende o sociólogo Nils Christie (1977).

Outrossim, entre as diversas relações interpessoais, a familiar é a que mais possui 
uma carga de emoções e, consequentemente, desperta nos membros a necessidade de 
meios alternativos ao sistema judiciário para solucionar seus interesses contrapostos a 
fim de não causar muitos prejuízos emocionais (ROSA, 2012 apud ALBUQUERQUE, 2016). 
Deste modo, o desequilíbrio gerado por uma sentença condenatória tende a originar um 
sentimento revanchista, o qual possivelmente resultará em novas lides em relações familiares 
que se mantém, ainda que indiretamente, com o passar do tempo (LIMA; PELAJO, 2016), 
por esse motivo, a mediação mostra-se mais adequada para solução desses conflitos, 
visto que permite uma comunicação eficaz com indicativos dos verdadeiros objetivos e 
necessidades das partes (TARTUCE, 2016).  Aplica-se a essa seara do Direito diversos 
fatores além da teoria do conflito como propriedade, sendo abordada, numa perspectiva 
de desenvolvimento futuro de trabalho, a análise dos processos construtivos e destrutivos, 
do conflito negativo e das espirais do conflito.

Assim, cabe observar que a mediação deve ser regida em observância de alguns 
princípios (vide art. 2° Lei 13.140/2015), dentre eles, destacamos, neste resumo, o princípio 
da voluntariedade. Isto é, a liberdade de escolha das partes quanto ao método, continuidade 
ou desistência das sessões de mediação (SALES, 2003). Por outro lado, no Código de 
Processo Civil, existe uma série de artigos de determinam a obrigatoriedade de realização 
da mediação, ou seja, apresenta-se, desta forma, um aparente conflito com o princípio da 
autonomia dos sujeitos. Os artigos 693 e seguintes do referido código dispõem legalmente 
que todos esforços devem ser tomados a fim de uma solução consensual, trazendo a 
obrigatoriedade do uso de métodos adequados. Já no §1°, do art. 695, o legislador declara 
que “o mandado de citação conterá apenas os dados necessários à audiência e deverá 
estar desacompanhado de cópia da petição inicial”, portanto, indicando mais uma vez a 
necessidade de aplicação do meio consensual.

Todos esses fatores associados são importantes para analisar a aplicação da mediação, 
respeitando, no entanto, a autonomia das partes, visto que a Lei 13.140 de 2015, no art. 2°, 
§2° aponta a obrigatoriedade de comparecimento à primeira sessão de mediação, ainda 
que não haja a obrigação de permanecer e utilizar o procedimento (LEVY, 2016). O Código 
de Processo Civil de 2015, por sua vez, concedeu destaque à mediação e à conciliação 
dentro da nova sistemática processual e em seu artigo 3°, §§2° e 3°, por exemplo, em que 
determina o estímulo à solução consensual de conflitos por juízes, advogados, defensores 
públicos e membros do Ministério Público (VILAS BOAS, 2016). Deste modo, torna-se clara 
a nova perspectiva de Justiça e uma nova acepção dos litígios, visto que cada lide tem sua 
peculiaridade e pode ser solucionada de diversas formas. Outrossim, esses procedimentos 
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consensuais podem e devem ser habilitados, viabilizando uma opção à parte interessada 
em solucionar seu conflito de interesses (COSTA, 2019). Ao passo que, deste modo, confere 
a solução mais adequada e eficaz aos conflitos familiares (VILAS BOAS, 2016).

CONCLUSÕES

A obrigatoriedade de realização de ao menos uma sessão de mediação tem sido criticada 
pela literatura, visto que há um nítido desrespeito ao princípio da voluntariedade das partes, 
legalmente disposto na Lei de Mediação (Lei 13.140/2015). Contudo, é válido destacar que sem 
essa determinação de obrigatoriedade das sessões de mediação nos conflitos familiares, 
encontrada no Código de Processo Civil Brasileiro, os meios adequados para solução dos 
conflitos pouco seriam utilizados, aumentando os índices de judicialização e busca de uma 
sensação de vitória e revanchismo. Assim, é necessário a busca por um equilíbrio entre o 
respeito ao princípio da autonomia e a obrigatoriedade da mediação nas ações familiares, 
sendo este um desafio para o sistema autocompositivo, requerendo aprofundados 
estudos em busca da compreensão dos benefícios e malefícios do sistema legal.
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RESUMO

A presente pesquisa analisa a resolução 125 do CNJ e demais iniciativas legislativas 
desde a redemocratização, destinadas à implementação de um sistema multiportas e as 
dificuldades enfrentadas para que os meios autocompositivos sejam um espaço possível 
para tornar o acesso à justiça mais efetivo na sociedade brasileira. Dentro desse cenário, 
inobstante a análise da importância dos métodos autocompositivos como técnica mais 
adequada para uma solução mais qualificada da maioria dos conflitos, são investigados os 
desafios causados por fatores socioeconômicos e a dificuldade de acesso à informação, 
que dificultam a sua escolha e utilização. O estudo é motivado pela importância de 
identificarmos se as desigualdades socioeconômicas presentes na sociedade brasileira 
contribuem para uma percepção desnivelada acerca das ferramentas autocompositivas 
ofertadas para a resolução de conflitos, o que torna o cidadão incapaz de se tornar o 
protagonista da resolução dos seus próprios conflitos, trazendo a análise das iniciativas 
implementadas até então e o que foi alcançado a partir desse movimento. A pesquisa é 
baseada em investigação teórica, coleta de dados, utilizando-se de bibliografia e dados já 
publicados sobre o desenvolvimento dos métodos autocompositivos no Brasil associado 
à dados sobre o desenvolvimento socioeconômico da sociedade brasileira desde 2010, 
quando foi implementada a Resolução 125 do CNJ (política para a solução consensual dos 
conflitos), seguida pela lei da mediação 13.140/2015, bem como outros programas com 
o objetivo de promover métodos autocompositivos ao redor do país desenvolvidos por 
outros órgãos da justiça e órgãos da administração pública.

INTRODUÇÃO

O acesso à justiça é fundamental no contexto democrático, tendo em vista que entre 
os nortes da ideia de soberania popular encontra-se a vontade do povo, a existência de 
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múltiplos interesses pode gerar controvérsias. A existência de conflitos leva a necessidade 
de justa composição dos interesses que se contrapõem na sociedade, de modo que 
todos possam questionar e resolver de maneira justa e equitativa. Uma das exigências 
da democracia é a garantia do acesso à justiça, ao passo que uma sociedade que não 
dá a resolução adequada aos conflitos em prazo razoável e com alcance para todas as 
camadas da população, não tem a representatividade necessária para exercício pleno do 
estado democrático. Assegurar o cumprimento dos objetivos fundamentais da república 
previstos no art. 3o da CFRB é a razão de construção da ordem constitucional e para 
realização desses objetivos é essencial que a ordem jurídica esteja calçada no acesso à 
justiça de modo efetivo e qualificado. A resolução justa de conflitos não se dá somente 
no ambiente estatal, através do processo institucionalizado como é conhecido, há outras 
possibilidades chamadas de ADR “alternative dispute resolution”, métodos alternativos de 
resolução de conflitos como: mediação, negociação, conciliação e arbitragem. A aplicação 
dos métodos autocompositivos é benéfica em grande parte dos casos, em razão de ser 
pautada no interesse direto das partes. A elaboração do acordo pressupõe consentimento, 
dessa maneira as partes não estão compelidas a cumprir a solução dada por um terceiro 
e sim a cumprir aquilo que elas mesmas consideraram justo para resolução do conflito, 
tal fator é determinante e gera uma solução qualificada, que atinge a raiz do problema. 
A consequência, portanto, da aplicação de métodos autocompositivos é uma menor 
recorrência ao poder judiciário, uma solução justa e maior celeridade processual, visando 
compreender como esse processo se desenvolve no Brasil, é o objetivo do presente 
trabalho. No Brasil, a primeira medida concreta significativa no sentido de implementar as 
políticas autocompositivas de resolução de conflito foi a resolução 125 do CNJ instituiu-se 
um núcleo permanente de resolução de conflitos com mediadores e conciliadores dentro 
dos tribunais. 5 anos após a primeira medida, foi sancionada a Lei 13140, a lei de mediação 
dispondo sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias. Tal 
medida demonstra mais um passo do ordenamento jurídico na intenção de institucionalizar 
e promovera autocomposição nos tribunais brasileiros. Analisando toda a caminhada 
legislativa da autocomposição no Brasil, o presente trabalho pretende evidenciar através 
da coleta de dados e pesquisa bibliográfica, as mudanças relativas ao ordenamento jurídico 
brasileiro, as mudanças significativas e os impactos para a população, principalmente para 
os mais vulneráveis. Tem o objetivo de perquirir a redução fática do quantitativo processual 
nos últimos 10 anos e os projetos de mediação criados de maneira preventiva em outros 
órgãos da justiça e da administração pública, como por exemplo a criação da Câmara de 
Resolução de Litígios de Saúde, atendendo pessoas de baixa renda a fim de promover 
solução administrativa relacionada a exames, remédios e consultas na rede pública de 
saúde, criada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, o propósito 
do presente trabalho é analisar a aplicação da autocomposição de maneira ampla nos 
últimos 10 anos no Brasil, em dados, observando os impactos causados no acesso à justiça 
positivos e negativos e a redução fática do quantitativo processual.
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METODOLOGIA

A metodologia utilizada será teórica, a partir de análise bibliográfica e coleta de dados 
já publicados sobre o desenvolvimento dos métodos autocompositivos no Brasil associado 
análise do quantitativo processual ao longo dos anos desde 2010 quando foi implementada 
a Resolução 125 do CNJ (política para a solução consensual dos conflitos). Pretende-se 
também investigar as iniciativas autocompositivas realizadas pelas defensorias públicas 
estaduais e por órgãos da administração pública no Brasil e os resultados alcançados. 
O objetivo alicerçado na colheita das informações citadas é a realização de um exame 
contrastativo entre o cenário anterior as mudanças e o momento atual e com base nesse 
exame, definir o que pode ser feito para que cada vez mais possa se alcançar um acesso 
à justiça pleno.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o presente momento foram obtidos resultados parciais sobre a pesquisa em 
questão. A partir de uma análise da aplicação dos métodos autocompositivos nos tribunais 
ao longo dos últimos 10 anos, almeja-se encontrar dados relacionados a uma redução no 
número de processos a partir da aplicação autocompositiva na esfera judicial, analisando 
o funcionamento nos tribunais e nas defensorias públicas, e no âmbito da administração 
pública, observando os programas de mediação aplicados de maneira preventiva e 
como esses projetos impactaram diretamente na redução de casos judiciais. Além dos 
desafios presentes na aplicação do método de maneira qualificada influenciado por fatores 
socioeconômicos, como a falta de acesso à informação, a impossibilidade de escolha 
plena sobre os métodos utilizados, entre outros fatores que dificultam o acesso à justiça. 
Sobretudo pretende-se propor soluções para o enfrentamento das questões encontradas. 

CONCLUSÕES

Até o presente momento as conclusões percebidas foram relacionadas a redução de 
um quantitativo processual nos últimos anos, analisadas pelo CNJ e divulgada em pesquisa 
anual chamada “CNJ em números” para tanto, resta saber se o que ocasionou foi realmente 
a aplicação de métodos autocompositivos e quais os motivos que estão levando a sua 
escolha, é uma escolha livre e consciente ou uma imposição a população mais vulnerável 
que tem menos condições de pleitear seus direitos em juízo? Além disso é necessária 
uma análise dos programas existentes, se a aplicação tem sido qualificada ou utilizada de 
modo apenas a camuflar os problemas, sem a resolução adequada do centro do conflito. 
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RESUMO

A presente pesquisa tem por finalidade realizar uma análise acerca dos efeitos da 
ausência de recursos financeiros para a instauração do procedimento arbitral. Para tanto, 
foi realizada pesquisa documental acerca da legislação pertinente e de casos concretos 
com base em decisões proferida pelos tribunais brasileiros sobre o tema, bem como o 
estudo de dados disponibilizados pelas principais câmaras arbitrais do país. Nesse sentido, 
verificou-se que os custos para a instauração do procedimento são (ou deveriam ser) 
considerados quando da opção pela arbitragem. Isso porque os custos necessários para 
a instauração da arbitragem, por serem nominalmente elevados, são por vezes encarados 
como uma desvantagem desse meio de solução de conflitos. Ocorre que a ausência de 
condições financeiras para arcar com os custos do procedimento põe em risco a utilização 
da arbitragem na resolução de litígios. Se por um lado o Poder Judiciário está impedido 
de analisar o conflito existente por força da convenção de arbitragem, por outro, a parte 
impecuniosa não consegue dar início a um procedimento arbitral e, portanto, se vê sem o 
direito à tutela jurisdicional. Sob essa perspectiva, foi possível concluir que não existe no 
Brasil previsão legal que determine que a impecuniosidade é suficiente para declaração de 
ineficácia da convenção de arbitragem. O que se constata é que a insuficiência de recursos 
para a instauração do procedimento arbitral não é, por si só, fundamento para ineficácia 
da convenção de arbitragem.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo promover uma breve análise acerca dos efeitos 
da insuficiência de recursos financeiros da parte na instauração do procedimento arbitral 
no Brasil. 

De acordo com o relatório publicado pela Câmara de Comércio Internacional – ICC 
(2019), o Brasil é o país da América Latina com o maior número de partes envolvidas em 
arbitragens. Esse crescimento pode ser atribuído, além da insatisfação com o Poder 
Judiciário, às inúmeras vantagens que os métodos adequados de solução de conflitos vem 
trazendo às partes, de modo que os jurisdicionados busquem outras formas de solução 
de conflitos, em especial, a arbitragem. 

Dentre as vantagens específicas da arbitragem, destacam-se a: (i) a possibilidade 
de escolha do julgador com maior expertise para dirirmir o conflito (art. 13, § 1º da Lei 
nº 9.3047/96); (ii) o tempo de duração do procedimento arbitral, visto que o prazo para 
apresentação da sentença previsto na Lei de Arbitragem é de seis meses, podendo as 
Câmaras Arbitrais ou as partes convencionar de forma diversa (art. 23 da Lei nº 9.3047/96); 
(iii) a flexibilidade, pois as partes podem acordar as regras que serão aplicáveis ao 
procedimento arbitral (art. 21, caput, da Lei nº 9.3047/96); (iv) a confidencialidade, em que 
pese não ser obrigatória enquanto requisito de instauração do procedimento arbitral, é 
comum nas convenções de arbitragem e nos regulamentos das instituições; e, por fim, (v) 
a irrecorribilidade da decisão, uma vez que a sentença arbitral não é passível de recurso 
ou homologação pelo Poder Judiciário (art. 18 da Lei nº 9.307/96). 

Entretanto, não somente as vantagens devem ser levadas em consideração quando da 
pactuação de uma convenção de arbitragem. Os custos para a instauração do procedimento 
também o são (ou deveriam ser) avaliados ao optar pela instauração de um procedimento 
arbitral. Isso porque, a ausência de condições financeiras para arcar com os custos do 
procedimento põe em risco a utilização desse meio de resolução de litígios.Sob essa 
perspectiva, o presente trabalho busca analisar as consequências jurídicas da insuficiciencia 
de recursos para instauração do procedimento arbitral. Se, por um lado o Poder Judiciário 
está impedido de analisar o conflito existente por força da convenção de arbitragem, por 
outro, a parte insuficiente de recursos não consegue dar início a um procedimento arbitral 
e, portanto, se vê sem o direito à tutela jurisdicional. 

METODOLOGIA

O presente trabalho desenvolve-se inicialmente pela pesquisa bibliográfica nacional. 
Também foi realizada pesquisa documental acerca da legislação pertinente e de casos 
concretos com base em decisões proferida pelos tribunais brasileiros sobre o tema, bem 
como análise de dados disponibilizados nos sítios eletrônicos das principais câmaras 
arbitrais do país. 



127

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Direito, por muito tempo, limitou-se a utilizar o Estado como fonte total de solução e 
gestão de litígios. Em maior ou menor variação, os teóricos do processo descortinavam suas 
teorias com fundamento no organograma estatal. Em especial, Giuseppe Chiovenda (1965) 
conceituou jurisdição como uma função exclusivamente estatal que visa à concretização 
da vontade da lei por meio da substituição, pela atividade de órgãos públicos. 

Com o aumento da demanda pela solução dos litígios e com a crise do Poder Judiciário, 
o Estado não mais tem sido capaz de suprir por conta própria o exercício exclusivo da 
jurisdição. Para tanto, os novos mecanismos de resolução de conflitos - tais como a 
arbitragem, a conciliação e a mediação - buscam adequar a garantia da tutela dos direitos 
bem como as particularidades percebidas pelas partes, sejam elas econômicas, legislativas 
ou sociais, em respeito à autonomia privada. A arbitragem é definida como meio adequado 
para a solução de conflitos, sendo um processo no qual as partes, por meio de pacto 
privado, delegam a um árbitro de confiança, o poder de decidir a lide, dentro dos limites 
estabelecidos previamente na convenção (BERALDO, 2014). 

As custas na arbitragem consistem na remuneração dada às instituições arbitrais pelo 
trabalho administrativo que desempenharão, bem como nos gastos necessários para a 
prática de atos processuais e com o patrocínio da causa (CARMONA, 2009). Dos casos 
levados à Câmara Arbitral, verifica-se que dos valores despendidos pelas partes 82% eram 
referentes às despesas com honorários e custos advocatícios, 16% eram relacionados 
aos honorários dos árbitros e 2% eram referentes às custas administrativas (ICC, 2018). 
A título exemplificativo, verifica-se que na CAM-CCBC (2019) para instauração de um 
procedimento arbitral no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) as custas serão 
de aproxidamente R$ 174.625,00 (cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco 
reais) para Requerente e R$ 170.625,00 (cento e setenta mil, seiscentos e vinte cinco reais) 
para Requerida, na hipótese de constituição de um Tribunal Arbitral.

Por outro lado, a taxa judiciária para o ajuizamento de ação judicial no Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro será no valor máximo de R$ 39.340,96 (trinta e nove 
mil, trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos) (CGJ, 2020). Apesar de existir 
outros valores à título de custas que deverão ser arcados pelas partes ao longo do processo 
judicial, cabe destaca-se que dificilmente os custos pagos alcançarão as quantias exigidas 
pelas instituições arbitrais na instauração do procedimento. 

Visto isso, na presente pesquisa abordou-se os efeitos da insuficiência de recursos para 
a instauração do procedimento (impecuniosidade) acarretará à convenção de arbitragem. 
A impecuniosidade não se confunde com insolvência, seja ela civil, seja ela comercial. 
Impecuniosidade é normalmente associada à situação em que uma pessoa física ou jurídica 
não detém recursos suficientes para arcar seu ingresso num procedimento judicial ou 
arbitral. Insolvência, por sua vez, é normalmente associada à inexistência de recursos para 
adimplir com seus compromissos em sua totalidade (TRAIN, 2012). 

Hodiernamente, o princípio da kompetenz-kompetenz do árbitro regulamentado pelo 
art. 8º, parágrafo único e art. 20 da Lei n° 9.307/96, estabelece como consequência da 
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adoção da convenção de arbitragem, que os contratantes buscam afastar a intervenção 
judicial nos conflitos atuais ou futuros, entregando ao árbitro o poder de apreciar os litígios. 
Permite-se, tão somente, a intervenção estatal em situações excepcionais para a concessão 
de medida cautelar ou de urgência (art. 22 – A da Lei nº 9.307/96), ou posteriormente ao 
proferimento da sentença arbitral para análise das hipóteses de nulidade da sentença 
arbitral (art. 33 da Lei n° 9.307/96). Logo, o ordenamento jurídico nacional não prevê a revisão 
total da convenção de arbitragem por via judicial, sem que isso repercuta na inutilidade 
do próprio instituto jurídico elaborado para conferir a execução especifica da cláusula 
compromissória (TIBURCIO, 2007). 

Sob essa perspectiva, reconhecer à parte impecuniosa livre acesso ao Poder Judiciário 
pode levar ao desuso de todos os institutos jurídicos desenvolvidos para conferir eficácia à 
cláusula compromissória, visto que bastaria à parte recalcitrante alegar a invalidade desta 
para transportar a questão à apreciação da jurisdição estatal competente e impedir a análise 
do tribunal arbitral (TIBURCIO, 2007). Para Thiago Dias Delfino Cabral (2019) existe um 
conflito entre dois princípios: o acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV, da CF) e o princípio 
da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda), razão pela qual propõe o uso da 
boa-fé objetiva como princípio norteador da definição de impecuniosidade. Desse modo, 
impecuniosidade seria definida como situação na qual uma parte não possui recursos 
financeiros para instauração ou prosseguimento do procedimento arbitral, mesmo após 
buscar o cumprimento da convenção de outras formas possíveis, em observância ao 
princípio da boa-fé objetiva. 

As soluções que a doutrina e a jurisprudência reconhecem para a impecuniosidade 
na arbitragem se encampam de forma multifacetada. Primeiro, é necessário analisar se a 
impecuniosidade é (i) durante o curso do procedimento arbitral ou é (ii) anterior à arbitragem. 
Se anterior, faz-se necessário verificar se a parte buscará (i) soluções de mercado ou (ii) 
soluções provenientes de uma administração jurídica da lide.  Esse último caso, explorado 
pela doutrina, provê três vertentes identificáveis, quer sejam, (i) o afastamento da convenção 
de arbitragem, (ii) a sua manutenção ou (iii) sua adaptação (CARVALHO FILHO, 2017; 
VALENÇA FILHO, 2015; BRITO; CAMPOS, 2011). Com efeito, verifica-se que não há na 
doutrina brasileira ou nos Tribunais brasileiros um entendimento pacífico sobre a matéria, 
demandando o tema novos estudos e pesquisas adicionais a serem desenvolvidas.

CONCLUSÕES

Não existe no Brasil qualquer previsão legal que determine que a impecuniosidade 
é suficiente para declaração de ineficácia da convenção de arbitragem. Pelo contrário. 
O que se vislumbra é que a doutrina e os Tribunais brasileiros ainda não possuem um 
entendimento pacífico sobre o tema. O que se pode afirmar é que a insuficiência de recursos 
para a instauração do procedimento arbitral não é, por si só, fundamento para ineficácia 
da convenção de arbitragem. A verdade é que será necessário avaliar as circunstâncias 
de cada caso concreto para analisar se de fato existe esse cenário de impecuniosidade. 
Em caso positivo, na linha do que defende Thiago Dias Delfino Cabral (2019), deverá a 
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parte comprovar que buscou (i) instrumentos financeiros para custear o procedimento; (ii) 
averiguar a possibilidade de financiamento da arbitragem por terceiros; e (iii) com a parte 
contrária uma solução para o conflito. Somente assim será possível garantir a observância 
da convenção de arbitragem, sob a ótica do princípio do acesso à justiça.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERALDO, Leonardo de Faria. Curso de Arbitragem: nos termos da Lei n° 9.307/96. São Paulo: Atlas, 2014.

BRITO, Cristiano Gomes de; CAMPOS, Sarah Couto. Os efeitos da onerosidade excessiva decorrente da 
hipossuficiência financeira superveniente na arbitragem. In: Revista de Direito Privado. Vol. 88, p. 136-161, arb. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. Versão Eletrônica. 

CABRAL, Thiago Dias Delfino. Impecuniosidade e Arbitragem: uma análise da ausência de recursos financeiros 
para a instauração do procedimento arbitral. São Paulo: Quartier Latin, 2019.

CAM-CCBC. Tabela de despesas 2019 – atual. Disponível em: https://ccbc.org.br/cam-ccbc-centro-arbitragem-
mediacao/resolucao-de-disputas/arbitragem/tabela-despesas-calculadora-2019/. Acesso em: 22 ago. 2020.

CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei n° 9.307/96. – 3. ed. rev., atual. e 
ampl. – São Paulo: Atlas, 2009.

CASADO FILHO, Napoleão. Arbitragem e acesso à justiça – o novo paradigma do third party finding. São 
Paulo: Saraiva, 2017.

CGJ. Portaria CGJ nº 2.2882/2019. Disponível em: http://cgj.tjrj.jus.br/documents/1017893/6944798/novas-
custas-2020.pdf. Acesso em: 20 set. 2020.

CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1965. p. 4-11. v. 2.
INTERNATIONAL CHAMER OF COMMERCE (ICC). ICC Dispute Resolution 2019 Statistics. Disponível em: 
https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-celebrates-25000th-case-milestone-and-announces-
record-figures-for-2019/. Acesso em 22 ago. 2020.
TIBURCIO, Carmen. O princípio da kompetenz-kompetenz revisto pelo Supremo Tribunal Federal de Justiça 
Alemão. LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; Martins, Pedro Batista. Arbitragem: estudos em 
homenagem ao prof. Guido Fernando de Silva Soares. São Paulo: Atlas, 2007, p.433.

TRAIN, François-Xavier. Impecuniosité et accés à la justice dans l’arbitrage international. Revue de l’arbitrage. 
vol. 2012, issue 2. Paris: Comité Français de l’Arbitrage, 2012.

VALENÇA FILHO, Clávio. Arbitragem e falência: o mito da inarbitrabilidade superveniente e a legitimidade 
da massa para o processo arbitral. In: Revista de Direito Empresarial, v. 12, p. 255-282, nov-dez. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2015, Verão Eletrônica. 



130

GT 03 
Normas 
Fundamentais  
do Processo Civil



131

A MANUTENÇÃO DA LÓGICA DUAL DE PROCESSO EM LITÍGIOS 
ESTRUTURAIS: UM ESTUDO DE CASO SOBRE A ADPF 709 E O HC 
143641

SILVA, Lilia Nunes1

FERREIRA, Diogo de Castro2

 SILVA, Larissa Borsato da3

Palavras-chave: Processos Estruturais; Cooperação; Direitos Fundamentais; Acesso 
à Justiça.
Eixo temático: GT 03 - Normas Fundamentais do Processo Civil

RESUMO

O presente trabalho busca realizar um estudo de dois casos propostos no âmbito 
do Superior Tribunal Federal, quais sejam, a ADPF nº 709 (em trâmite) e o HC nº 143641 
(finalizado). O foco dos estudos de caso é observar se o princípio da cooperação aplicado a 
um modelo adversarial de processo é suficiente para a efetivação de direitos fundamentais 
coletivos ou se existem indícios acerca da necessidade de uma reformulação do modelo 
processual no sentido de se introduzir um rito mais cooperativo para os casos que versam 
sobre litígios estruturais. 

INTRODUÇÃO

Os litígios estruturais são litígios coletivos que decorrem do modo como uma estrutura 
burocrática, e geralmente de natureza pública, atua (VITORELLI, 2018, p. 153) e isto 
certamente pode envolver interesses e pretensões distintas da coletividade ou grupo 
social envolvido, razão da sua diferenciação sobre os demais litígios coletivos.

O processo de natureza estrutural está diretamente ligado ao controle jurisdicional 
de políticas públicas e a inadequação dos instrumentos processuais adversariais para o 
tratamento deste tipo de questão coletiva, apontando para a necessidade de uma virada que 
vai de um modelo rivalizante de processo para um modelo não adversarial ou colaborativo.

1 Mestranda em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Especialista em Direito Processual (UFJF) e Direito 
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Bolsista CAPES. E-mail: larissaborsato@gmail.com. Lattes: http://lattes.cnpq.br/9984833665335523.



132

 A lógica do processo estrutural vai de encontro à lógica individualista típica do processo, 
visto que esta última não se encaixa adequadamente a um processo que parte de premissas 
distintas, que estão relacionadas ao encontro de interesses, e não de sua contraposição e 
imposição pelo vencedor do que entende como correto ao vencido.

Nesse contexto, o princípio da cooperação surge como sendo um dever entre as 
partes e entre todos os personagens do processo, inclusive o juiz, visto que cabe a todos a 
obrigação processual de cooperar para que se chegue a uma decisão justa, rápida e efetiva.

Portanto, se faz importante analisar empiricamente e refletir de forma crítica sobre a 
interação da norma fundamental de cooperação com o desenvolvimento dos processos 
estruturais para a efetivação de direitos fundamentais garantidos no Ordenamento Jurídico 
pátrio, sobretudo em um contexto pautado por um modelo de processo adversarial para 
um tipo de demanda que, em regra, não apresenta litígio.

 

METODOLOGIA

A pesquisa está sendo desenvolvida através do estudo de dois casos propostos no 
âmbito do Superior Tribunal Federal, quais sejam, a ADPF nº 709 (em trâmite) e o HC nº 
143641 (finalizado) e também por meio de revisão bibliográfica.

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Destaca-se que uma das premissas para o tratamento adequado dos litígios estruturais 
é a implementação de um processo dialógico e cooperativo, onde se revela essencial 
a figura do amicus curiae, a realização de audiências públicas, a ampla publicidade e a 
apresentação de pesquisas sobre a questão problema, com a prestação de informações 
técnicas para compreensão e solução da demanda.

A aplicação da norma fundamental de cooperação é, sem dúvidas, apropriada para 
demandas estruturais, pois a comunhão de esforços na busca de práticas colaborativas 
entre os atores que buscam a efetividade do acesso à justiça e da justiça em si ganha ainda 
mais força quando se está diante de processos estruturais. A questão que se coloca é se a 
aplicação do referido princípio tal como vem se delineando nas cortes seria suficiente para 
uma adequada efetivação dos direitos fundamentais no âmbito estrutural.

O conceito de acesso à justiça precisa ser revisto a fim de se adequar aos valores e 
transformações sociais que ocorrem ao longo do tempo, uma vez que as sociedades são 
dinâmicas, o que faz surgirem novas necessidades e “o Direito, como fato cultural, não pode 
ficar à margem desse processo incessante e irreversível e, é nesse sentido que conceitos 
fundamentais como jurisdição e acesso à justiça precisam ser revistos e contextualizados”. 
(MANCUSO, 2019, p. 369).

 A decisão estruturante é de conteúdo complexo, com aspectos plurais, objetiva o 
implemento de um estado ideal de coisas e também a forma pela qual este estado deverá 
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ser alcançado, ou seja, a adequada estruturação da política pública objeto da ação, “um 
processo adequado ao tratamento de políticas públicas, ainda que tenha se originado de 
uma lide, deve ser demarcado pela cooperação entre os seus atores e com a oitiva dos seus 
mais diversos especialistas, resultando na construção de uma decisão final integrada, sem 
soluções verticalizadas e simplistas.” (ALMEIDA, DEUS, 2019, p. 281).

A decisão estruturante vem exatamente suprir a necessidade de se repensar o acesso 
à justiça de forma mais ampla, já que deixa claro que este e a justiça em si não devem ser 
tidas apenas e tão somente como sendo a solução adjudicada de um conflito, mas sim 
como a comunhão de esforços para se resolver da forma mais eficaz possível um conflito.

E também se faz presente a observância do princípio da cooperação, que surge no 
ordenamento jurídico brasileiro como sendo um “redimensionamento do princípio do 
contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual, 
e não mais como um mero espectador do duelo das partes” (DIDIER, 2016, p. 350).

O trabalho buscou analisar a capacidade de adaptação procedimental na jurisdição 
constitucional brasileira a partir do estudo da ADPF nº 709, ainda em trâmite, e do HC nº 
143641, já finalizado, para tratativa dos litígios estruturais, a fim de que no seu julgamento 
se efetivassem os direitos fundamentais dos jurisdicionados.

Com base no exame supramencionado, parte-se para a reflexão sobre a não 
incorporação efetiva da norma fundamental de cooperação prevista no Código de 
Processo Civil de 2015 no contexto de um litígio de natureza estrutural inserido em uma 
lógica adversarial de processo e, por fim, para uma análise acerca da necessidade de virada 
processual buscando-se adoção de um modelo processual de fato cooperativo para lidar 
com processos estruturais.

CONCLUSÕES

Compreendeu-se a aplicação da norma fundamental de cooperação nos casos 
analisados por meio do deferimento da habilitação e manifestação de várias entidades como 
amicus curiae para agregar informações e expor os interesses da coletividade atingida pela 
política pública; expedição de ofícios e acolhimento de pesquisas de especialistas nos autos 
pelo julgador para melhor conhecimento da questão problema e; a alteração/inclusão de 
sujeitos processuais (pólo ativo) para efetivo alcance dos grupos na condução e decisão 
do processo estrutural.

Concluiu-se que, apesar da visualização de esforços nos casos pelos julgadores, não 
houve efetiva mudança de paradigma pelos sujeitos processuais na condução destes 
litígios. Isto porque, notadamente quando observada a postura da parte ré, a exemplo do 
que ocorreu no HC nº 143641 em que a União protestou até mesmo pelo não conhecimento 
da demanda, as partes mantiveram-se sob a ótica individualista - típica de duelo, não tendo 
incorporado a norma fundamental de cooperação para lidar com questões atinentes aos 
processos estruturais.
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A lógica processual em que as partes apresentam interesses antagônicos não é 
apropriada para solucionar questões coletivas sobre políticas públicas, pois elas demandam 
um rito cooperativo de processo, visto que os atores, via de regra, deveriam buscar um 
mesmo fim nesses processos, divergindo apenas acerca dos métodos. 
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RESUMO

Com fulcro no artigo 5°, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, o presente trabalho 
analisa o oferecimento da assistência jurídica gratuita (AJG) no Município de Volta Redonda-
RJ pelos Núcleos de Prática Jurídica (NPJ), a partir de suas localizações, com o objetivo 
de se analisar se estas auxiliam ou criam mais obstáculos para o oferecimento da AJG 
aos hipossuficientes. Tal proposta está inserida numa pesquisa em andamento, cujo 
foco é desenvolver, sob o prisma das barreiras e ondas renovatórias de acesso à justiça 
- Cappelletti e Garth (1988) -, estudo sobre a AJG ofertada pelos NPJs desta localidade. 
Numa perspectiva ampliada, esbarra com outras pesquisas também em andamento 
(no mesmo grupo de pesquisa) sobre a prestação da AJG por diversas instituições, no 
recorte espacial proposto. Assim, inicia-se com a metodologia bibliográfica e na análise 
de documentos oficiais, para, posteriormente, realizar um apontamento inicial de dados 
acerca da localização e estrutura básica divulgada acerca de tais órgãos. Posteriormente, 
serão realizadas visitas técnicas aos núcleos e solicitação de documentos, buscando-
se complemento das informações. Por ora, os resultados coletados demonstram clara 
concentração destes órgãos em ‘bairros-centrais’ do município, onerando economicamente 
os hipossuficientes (em termos de deslocamento), com excessivo dispêndio de tempo. 
Aproximadamente 97,7% da área do município encontra-se ‘descoberta’ destes órgãos 
(assim como outros, como a título de complementação foi demonstrado, como DPE, DPU, 
etc.) (MBI, 2020). Demonstrou-se, assim, mais obstáculos que benefícios para aqueles que 
mais demandariam da AJG e estariam habilitados ao uso dos NPJs.
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INTRODUÇÃO

O acesso à justiça é uma das problemáticas fundamentais garantida pela Constituição 
Federal de 1988, visando a composição igualitária da sociedade. Essa garantia constitucional 
decorre do exercício da cidadania, isto é, o conhecimento do direito ao ajuizamento de uma 
ação, assim como os métodos e atos para exercê-lo, independentemente de pagamento 
pela defesa em juízo (CAPPELLETTI; GARTH, 1988). Assim sendo, a AJG institui uma nova 
percepção ao Poder Judiciário, ao passo que possibilita o exercício de direitos e deveres 
dos hipossuficientes frente respectivas demandas juridicamente exigíveis (CAPPELLETTI; 
GARTH, 1988). Trata-se de uma concretização do direito e garantia constitucional do direito 
à gratuidade de justiça, tornando essas ações essenciais para que o Estado Democrático 
de Direito promova o gradual acesso jurídico efetivo aos cidadãos, através, por exemplo, 
dos Núcleos de Prática Jurídica (NPJ).

Os NPJs, possuem dupla funcionalidade: a pedagógica, por estarem vinculados à grade 
curricular dos Cursos de Direito, pari passu com a de assistência jurídica. Deste modo, 
tais escritórios desempenham um papel notório, principalmente, na busca pelo acesso 
efetivo à justiça aos hipossuficientes, sendo comparado às funções da instituição basilar 
nesse processo, qual seja, a Defensoria Pública. Isso ocorre porque ambas atuam para a 
concretização da assistência jurídica integral e gratuita, garantia fundamental disposta no 
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal (OLIVEIRA, 2011).

 A partir da efetiva instauração legal do NPJ, em 1994, como instrumento para o acesso 
à justiça pelos economicamente vulneráveis, em paralelo ao oferecimento da necessária 
capacitação técnica dos graduandos dos cursos de direito no que tange à prática jurídica, 
o presente trabalho analisou, diante do recorte espacial proposto, as localidades dos NPJs 
no município de Volta Redonda, como também em qual medida eles impacta(ria)m na 
construção de uma acessibilidade jurídica local ou, quiçá, regional. Segundo levantamento 
realizado, o Município de Volta Redonda pertence: 

à Região do Médio Paraíba, que também abrange os municípios de Barra do Piraí, Barra 
Mansa, Itatiaia, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores e Valença. 
Tem um único distrito-sede, ocupando uma área total de 182,5 quilômetros quadrados, 
correspondentes a 2,9% da área da Região do Médio Paraíba. Os limites municipais, no 
sentido horário, são: Barra Mansa, Barra do Piraí, Pinheiral e Piraí. (TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2018). [...] Para 2020, Volta Redonda possui uma estimativa 
populacional de 273.988 habitantes e sua densidade demográfica está prevista, para o 
ano atual, em 1.504,5 habitantes por km2 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA, 2020). [..] O município está situado na faixa de desenvolvimento humano 
alto. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM passou de 0,580, em 1991, 
para 0,771, em 2010. Isso implica um crescimento de 32,93%. A dimensão cujo índice 
mais cresceu em termos absolutos foi educação (mais 0,315), seguida por renda e por 
longevidade (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2018).

Se analisarmos o ranking estadual sobre o IDHM, Volta Redonda ocupa a 4ª posição 
(atrás apenas de Niterói, Rio de Janeiro e Rio das Ostras), e no Brasil, ocupa a 220ª posição 
(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2018). Já sobre o Índice de 
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Qualidade de Vida Urbana de Volta Redonda (IQVU-VR), numa escala de zero a um, 
avaliando qualidade de vida em relação à renda, esporte, lazer, segurança urbana, educação, 
assistência social, saúde, abastecimento, habitação e infraestrutura urbana, o município 
está classificado com 0,510, contabilizando todos os bairros da cidade (PREFEITURA DE 
VOLTA REDONDA, 2020).

E analisando-se a divisão geográfica da cidade em bairros, distritos e povoados de 
Volta Redonda, identificou-se a presença de 90 divisões, alguns com 1 código postal (como 
Localidades Roma I, Roma II), outros com 94 (como Bairro Água Limpa) e 168 (Bairro Retiro). 
Tais localidades, por sua vez, têm os indicativos variados de qualidade de vida (IQVU-VR), 
como por exemplo o bairro Água Limpa e Retiro, classificados abaixo da média municipal, 
contabilizando 0,453 e 0,428, respectivamente. Já os bairros Roma I e Roma II possuem 
padrão mediano, com seus índices em 0,546 (PREFEITURA DE VOLTA REDONDA, 2020). 
Esses indicativos, portanto, inferem na necessidade de programas e ações locais para 
melhor suprir as demandas dos cidadãos.

METODOLOGIA

Inicialmente foi desenvolvida uma metodologia bibliográfica a fim de se analisar a 
evolução no ordenamento jurídico sobre a regulamentação dos NPJs. Posteriormente, 
acerca da prestação de AJG pelos NPJs em Volta Redonda, objetivou-se a inquirição 
de suas localidades e qual grau de impacto isso representaria para a população. Esses 
dados foram adquiridos através de uma pesquisa documental e bibliográfica, utilizando-
se de fontes como sites institucionais, relatórios. Complementarmente, em virtude de a 
pesquisa estar em andamento, esta tem como propostas adicionais visitas técnicas, a 
depender da possibilidade, para melhor documentação do objeto, assim como solicitação 
direta de informações sobre atendimentos, funcionamento e estrutura física para suprir as 
necessidades jurídicas sociais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Um dos pressupostos teóricos basilares instituídos para a análise da AJG pelos Núcleos 
de Prática Jurídica, na municipalidade de Volta Redonda, foi a obra Acesso à Justiça de 
Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988). Nessa senda, o NPJ teve seu regramento basilar 
com a Portaria nº 1.886 do Ministério da Educação e Cultura, de 30 de dezembro de 
1994, que vigorou até meados de setembro de 2004. Esta portaria tornou obrigatória a 
instalação de escritório jurídico em todos os cursos de Direito em todo o território nacional, 
para que os discentes desenvolvessem a prática forense. Desta forma, os referidos cursos 
de graduação foram (e ainda são) organizados por meio de um Projeto Pedagógico, 
dispondo, necessariamente, sobre o currículo do curso e seu modus operandi, inclusive 
com regramentos acerca da implantação e estrutura do Núcleo de Prática Jurídica 
(OLIVEIRA, 2011). Além, registre-se, da normativa mais atual, decorrente da Resolução n° 
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5/17-12-2018 MEC/CNE/CES, instituindo as novas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação em Direito, com a seguinte previsão pelo art. 6º, caput: “A Prática Jurídica 
é componente curricular obrigatório, indispensável à consolidação dos desempenhos 
profissionais desejados, inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por 
seus colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, com suas diferentes 
modalidades de operacionalização”, e seu §1º: “É obrigatória a existência, em todas as IES 
que oferecem o curso de Direito, de um Núcleo de Práticas Jurídicas, ambiente em que se 
desenvolvem e são coordenadas as atividades de prática jurídica do curso”.

No recorte espacial proposto, identificou-se três órgãos distintos no oferecimento da 
AJG: no (i) Centro Universitário de Volta Redonda – Fundação Oswaldo Aranha (UniFOA), 
localizada na Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes, 1325, bairro Três Poços, Volta Redonda/RJ, 
CEP 27240-560 (UniFOA, 2020), feito pelo Escritório da Cidadania, em que há o atendimento 
e orientação dos usuários sobre suas demandas juridicamente exigíveis, como também 
ocorre o desenvolvimento da prática jurídica entre os estudantes a partir do sétimo período 
do curso de graduação em Direito; no (ii) Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), com 
endereço na Rua Deputado Geraldo Di Biase, 81, bairro Aterrado, Volta Redonda/RJ, CEP 
27213-080 (UGB, 2020): com orientação jurídica, conciliação e propositura de ações nas 
Justiças Estadual e Federal, através, também, de um convênio firmado entre a UGB e a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); e na (iii) Universidade Federal Fluminense (UFF), 
localizada na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, 783, bairro Aterrado, Volta 
Redonda/RJ, CEP 27213-145, que possui, por fim, o enfoque no atendimento da população 
local, além de desenvolver o senso jurídico e prático dos estudantes nos mais diversos 
ramos do Direito (DIÁRIO DO VALE, 2019).

Nesse contexto, nos NPJs estão em localizações concentradas no município volta-
redondense. O bairro Aterrado, onde estão os escritórios jurídicos da UGB e da UFF, é 
considerado uma das localidades comerciais da cidade, além do centro governamental 
materializada pela sede da Prefeitura Municipal, além da presença dos serviços essenciais, 
como agências bancárias. Esse território está classificado, diante do IQVU-VR (avaliação 
da qualidade de vida), em 0,650, considerada alta e acima do nível médio da cidade 
(0,510). Por outro lado, a região do NPJ da UniFOA, denominado de Três Poços, possui um 
distanciamento físico dos bairros mais populosos, estando na fronteira com um município 
vizinho, Pinheiral. Por sua vez, Três Poços está classificado com nota 0,421 no referido 
índice, abaixo da média municipal (PREFEITURA DE VOLTA REDONDA, 2020). Há, portanto, 
uma disparidade notória entre tais locais, intensificada caso comparada a outros bairros 
do município, como já citado Água Limpa, Retiro, Roma I e Roma II com seus respectivos 
índices qualitativos, sendo eles fundamentais sob a análise crítica do acesso à justiça aos 
hipossuficientes.

Dessa maneira, por se tratar de uma pesquisa maior em andamento, buscamos revisitar 
os resultados quanto aos obstáculos encontrados e às ondas para um acesso à justiça 
efetivo propostas por Cappelletti e Garth, investigando, conforme nosso recorte espacial, 
um dos principais instrumentos utilizados tanto, qual seja, os escritórios jurídicos na cidade 
de Volta Redonda.
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CONCLUSÕES

A referida análise sobre a atuação dos NPJs no município de Volta Redonda está 
inserida numa pesquisa com objeto maior em andamento. Sua dupla funcionalidade visa 
integrar a percepção de aprendizado dos graduandos em Direito com o acesso à justiça aos 
hipossuficientes. Sendo de grande valia em relação à conscientização dos cidadãos sobre 
seus direitos juridicamente exigíveis, como também sobre a efetiva materialização deles. No 
entanto, gradual crescimento das ações judiciais e atendimentos, associada à disposição 
estrutural entre os três escritórios jurídicos ativos na cidade em questão, assim como sua 
restrita capacidade quantitativa de assistência, podem ser um reflexo da dificuldade de 
garantir a assistência jurídica adequada ao cidadão tornando-se, o critério de localização, 
um dos principais entraves para seu efetivo oferecimento.

AGRADECIMENTOS

Agradecimento especial a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - 
UFF, pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Edital PIBIC/CNPq/UFF 
2020/2021), que financia o presente Projeto de Pesquisa. Investimento de suma importância 
para o presente trabalho, assim como para geração de frutos científicos para a sociedade. 

REFERÊNCIAS

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1988.

CENTRO UNIVERSITÁRIO GERALDO DI BIASE-UGB. Núcleo de Prática Jurídica. 2009. Disponível em: http://
www.ugb.edu.br/web/npj.html. Acesso em: 21 set. 2020.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA-UNIFOA. Escritório da Cidadania. 2020. Disponível em: 
https://www.foa.org.br/escritorio-cidadania. Acesso em: 21 set. 2020.

DIÁRIO DO VALE. NPJ da UFF faz até 80 atendimentos por mês. 2019. 2019. Disponível em: https://diariodovale.
com.br/cidade/npj-da-uff-faz-ate-80-atendimentos-por-mes/. Acesso em: 21 set. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Volta Redonda. 2020. Disponível em: https://www.
ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj/volta-redonda.html. Acesso em: 24 set. 2020.

MBI. Volta Redonda (RJ) - Índice de bairros e demais núcleos populacionais. 2020. Disponível em: https://
www.mbi.com.br/mbi/biblioteca/cidade/volta-redonda-rj-br/. Acesso em: 22 set. 2020.

OLIVEIRA, Gisele Cristina de. O acesso à justiça por meio do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade 
Estadual de Ponta Grossa e a solução dos conflitos familiares. 2011. 173 f. Dissertação (Mestrado em Cidadania 
e Políticas Públicas Aplicadas). Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ponta Grossa, 2011.

PREFEITURA DE VOLTA REDONDA. Características. 2020. Disponível em: https://new.voltaredonda.rj.gov.
br/8-interno/11-caracteristicas. Acesso em: 22 set. 2020.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Estudos Socioeconômicos. Municípios do Estado 
do Rio de Janeiro. 2018. Disponível em: https://www.tce.rj.gov.br/documents/10180/83295404/Volta%20
Redonda. Acesso em: 22 set. 2020.



140

MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS E O ACESSO À ORDEM JURÍDICA 
JUSTA PELOS HIPOSSUFICIENTES: UM ESTUDO JURISPRUDENCIAL

 

VASCONCELOS, Stela Tannure Leal de1

BARBOSA, Mariana Avila2

Palavras-chave: medidas executivas atípicas; acesso à justiça; pesquisa empírica em 
Direito.
Eixo temático: GT 03 – Normas Fundamentais do Processo Civil.

RESUMO

As medidas executivas atípicas são previstas no art. 139, IV, do Código de Processo 
Civil de 2015, abrindo espaço de discricionariedade judicial para a satisfação de obrigações 
fixadas em juízo. Ainda que se perceba que a intenção do legislador foi oferecer 
possibilidades criativas para que as decisões judiciais sejam mais efetivas, devem-se 
respeitar limites, pois “a atipicidade proposta por tal dispositivo legal, ainda que enseje 
uma ampla abertura para medidas que outrora não eram imagináveis pelo Judiciário e 
pela doutrina, deve dialogar com o devido processo legal e todos os demais que ali estão 
insertos” (LEMOS, 2018, p.7). Portanto algumas considerações precisam ser investigadas 
a respeito de sua aplicabilidade a casos que envolvam pessoas hipossuficientes, o que 
representa o objeto deste projeto de pesquisa. Para a aferição da aplicação deste instituto 
jurídico, realizou-se pesquisa jurisprudencial no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, mapeando decisões em segunda instância que aplicaram medidas executivas 
atípicas nos anos de 2016 a 2019 – período de vigência do novo Código de Processo 
Civil. Reunidos estes dados, está sendo realizadas análises qualitativa e quantitativa dos 
mesmos, de maneira a categorizar as espécies de medidas executivas atípicas aplicadas 
e a frequência da incidência destas no TJ-RJ. Realizada esta categorização, pretende-se 
avaliar cada espécie de medida atípica aplicada no referido tribunal a circunstâncias que 
envolvam pessoas economicamente hipossuficientes, analisando se esta aquela medida 
específica possui potencial de efetividade ou se, ao revés, caracteriza restrição de direitos 
a potenciais exequentes ou executados. Assim, pretende-se realizar uma avaliação das 
potencialidades desta ferramenta processual às controvérsias jurídicas que envolvam 
pessoas hipossuficientes.

1 Doutora e mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, Centro Universitário de Valença 
(UNIFAA), stela_tannure@hotmail.com, orientadora do Projeto de Iniciação Científica “Medidas executivas atípicas e o 
acesso à ordem jurídica justa pelos hipossuficientes: um estudo jurisprudencial”.
2 Bacharelanda em Direito pelo Centro Universitário de Valença (UNIFAA). Atualmente participa do Projeto de Iniciação 
Científica “Medidas executivas atípicas e o acesso à ordem jurídica justa pelos hipossuficientes: um estudo jurisprudência”.
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INTRODUÇÃO

As medidas executivas atípicas representam a aplicação do espaço de criatividade 
judicial permitido pelo inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil de 2015, que enun-
cia que é incumbência do magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem 
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. 

A técnica legislativa de cláusula geral utilizada neste dispositivo legal permite que as 
peculiaridades do caso concreto determinem quais medidas são as mais adequadas para 
a asseguração do cumprimento de ordem judicial – e consequente efetivação do direito 
pleiteado. Assim, esta ferramenta processual contribui para o cumprimento da obrigação, 
atuando sobre a vontade e a disposição do executado. 

Exemplificativamente, têm sido corriqueiras as situações em que se anunciam me-
didas executivas atípicas como a suspensão de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) 
ou Passaporte de devedores – a intenção desta execução indireta é induzir o devedor a 
proceder a quitação do débito o quanto antes, de maneira a se livrar deste embaraço que 
limita o exercício de outros direitos.

Contudo, como instituto jurídico de relativa novidade em nosso ordenamento jurídi-
co, há ainda alguma incerteza sobre sua aplicação – inclusive nos Tribunais Superiores, 
principalmente porque se deve definir claramente o que pode ou não ser ordenado, a fim 
de evitar atingir direitos fundamentais do devedor: “Afinal, se ele tem potencialidade para 
promover a efetividade da tutela, também pode provocar lesões graves.” (ROCHA; SILVA; 
SOUSA, 2016, p.2) Assim, constata-se a relevância da pesquisa planejada, que se justifica 
numa investigação científica que mapeie como as medidas executivas atípicas têm sido 
utilizadas nas decisões judiciais – e se há viabilidade de um desenho das escolhas mais 
comuns nestas decisões. 

É necessário, todavia, notar que a aplicação das medidas executivas atípicas não pode 
se desviar da consideração sobre a adequação das mesmas ao caso concreto – e deixar 
de fazê-lo pode ocasionar situações em que, ao invés de favorecer um rápido cumprimento 
da obrigação, a utilização da medida executiva atípica inviabiliza a efetividade da execução: 
a título de exemplo, uma situação hipotética em que um devedor tem sua CNH suspensa 
por medida executiva, mas trabalha como motorista de aplicativo, em nada contribui para a 
satisfação de seu débito, mas somente para o agravamento de sua saúde financeira. Sendo 
imprescindível o uso da ponderação no caso concreto, já que “por esse percurso que o juiz 
da execução conseguirá avaliar se o emprego de uma medida executiva atípica importa 
ou não restrição insuportável ao direito fundamental do devedor.” (DOUTOR, 2018, p.4).

Neste sentido, justifica-se, também, compreender situações nas quais as medidas exe-
cutivas atípicas utilizadas pelos Tribunais são inadequadas para as circunstâncias ligadas à 
dignidade da pessoa do devedor: “teme-se o risco à segurança jurídica, notadamente no 
universo da execução, caracterizado pela prática de atos naturalmente agressivos contra 
o patrimônio ou a esfera de liberdade do devedor.” (DOUTOR, 2018, p.9). Desta forma, jus-
tifica-se a avaliação qualitativa das medidas mapeadas na jurisprudência. 

Nota-se, portanto, que o objetivo geral deste projeto de pesquisa é a investigação do 
tratamento jurisprudencial das medidas executivas atípicas pelo Judiciário, analisando 
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se estas contribuem para o favorecimento da efetividade das decisões judiciais ou se re-
presentam situações de violação de direitos para devedores ou incremento de riscos da 
execução para credores, pois “Nesses casos, o credor terá que ressarcir o executado ou 
terceiros pelos eventuais danos causados, o que faz com que a atividade executiva – em 
última instância – possa trazer prejuízos para o exequente” (LAMÊGO, 2019, p.3)

Destarte, seus objetivos específicos são: a) Levantar dados jurisprudenciais a respeito 
da fixação de medidas executivas atípicas no TJ-RJ, no período compreendido entre 2016 
e 2019; b) Investigar quais são as espécies de medidas executivas atípicas utilizadas nas 
decisões judiciais; c) Mapear a frequência da fixação de cada medida atípica indicada no 
levantamento de dados jurisprudenciais; d) Avaliar a adequação de cada espécie de me-
dida atípica identificada para casos concretos que envolvam hipossuficientes econômicos.

METODOLOGIA

Esta pesquisa está sendo realizada por coleta de dados do repositório de jurisprudência 
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Os critérios de busca ficaram adstritos às decisões de 2ª instância proferidas em Câ-
maras Cíveis, que contemplam as temáticas de Direito Civil e, especificamente, Direito de 
Família. As Câmaras de Direito do Consumidor foram excluídas da coleta de dados por 
envolverem a condenação de pessoas jurídicas, o que não se apresenta pertinente ao 
presente estudo. 

Assim, foram selecionadas as decisões judiciais entre os anos de 2016 e 2019 que 
estavam relacionadas aos proxy de “medida executiva atípica”, “medida atípica”, “medida 
executiva inominada” e “medida executória inominada” e “medida executória atípica”. 

Após esta seleção, excluídas as decisões repetidas, os dados coletados foram catego-
rizados por ano (2016, 2017, 2018 e 2019) e por espécie de medida atípica fixada na decisão 
em questão (como, por exemplo, a suspensão da CNH), o que permite identificar qual é 
a frequência de fixação de cada espécie e se há tendência de aumento ou diminuição da 
utilização desta ferramenta processual ao longo do período pesquisado. 

Passou-se, finalmente, à análise qualitativa das espécies de medidas executivas atípicas 
fixadas em situações hipotéticas de hipossuficiência econômica do devedor e/ou do credor, 
de forma a observar se a fixação de medidas executivas atípicas pode vir a representar 
uma restrição desproporcional ao direito (do ponto de vista do devedor) ou um incremento 
de risco da execução (para o credor).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em análise dos dados coletados, que ainda está em andamento, constatou-se que 
apesar da inovação trazida pelo Código de Processo Civil, com a possibilidade da adoção 
de medidas coercitivas atípicas para atender a tutela satisfativa, a relação daquelas com 
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os jurisdicionados hipossuficientes é de difícil investigação, tendo em vista a ausência nos 
acórdãos da indicação de parte nesta condição.

Percebe-se, também, uma limitação de medidas adotadas/ requeridas, resumindo-se 
em suspensão da CNH, passaporte ou cartões de crédito; as quais podem não atender à 
execuções envolvendo hipossuficientes.

Além disso, analisou-se que apesar da vigência do CPC/15 ter início em 2016, a maioria 
dos acórdãos data de 2019, indicando a adoção recente pelos juízes do art. 139, IV, e a 
construção de uma jurisprudência sobre a aplicabilidade em cada caso. 

CONCLUSÕES

Estando a jurisprudência sobre o uso tais medidas ainda em discussão, não é possível 
saber com precisão quais critérios e limites serão adotados para a aplicação de medidas 
executivas atípicas envolvendo devedor hipossuficiente, ou se de fato esse mecanismo 
será utilizado em tais situações.

Ressalta-se que a presente pesquisa se encontra na fase de análise de dados, e, portanto, 
ainda será feita uma categorização dos dados obtidos na coleta, onde se espera conseguir 
inferir qual a adequação das medidas em controvérsias que envolvam hipossuficientes.
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RESUMO

Com a deflagração da pandemia em decorrência do COVID-19, foram adotadas uma 
série de medidas com o objetivo de frear a curva de contaminados pelo novo vírus, incluindo, 
entre elas, a de isolamento social. Com isso, o atendimento ao público em diversos órgãos 
do Poder Judiciário foi suspenso, até que, em determinado momento, as atividades foram 
retomadas de forma remota. Nesse sentido, o presente trabalhou voltou-se à análise dos 
impactos do isolamento social nos Juizados Especiais Federais de Volta Redonda-RJ 
especialmente em relação ao exercício do contraditório, aqui entendido como informação, 
possibilidade de reação e poder de influência (NEVES, 2016), sobretudo em relação às 
partes hipossuficientes desassistidas por advogado. Assim, através de análise doutrinária, 
normativa e dos dados apresentados nos sites institucionais, ficou demonstrado que embora 
o direito de informação tenha sido mantido através das medidas adotadas pelos órgãos 
jurisdicionais, a possibilidade de reação fica condicionada ao acesso à tecnologia que a 
parte possui, ao passo em que o poder de influência está estritamente ligado ao grau de 
conhecimento do jurisdicionado desassistido. 

INTRODUÇÃO

Com a constitucionalização do processo civil, o exercício do contraditório deixou de 
ser mero elemento formal do processo, e tornou-se direito fundamental. Nesse sentido, a 
doutrina aponta que o exercício do contraditório é composto por três elementos: informação, 

1 Discente do Curso de Direito da Universidade Federal Fluminense (UFF-ICHS) e integrante do Grupo de Estudos sobre 
Jurisdição, Constituição e Processo (GEJCP). Currículo Lattes disponível em: <http://lattes.cnpq.br/4619704626471991>. 
E-mail: dara.gabryelle@hotmail.com
2 Doutoranda em Direito pelo programa de Pós- Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá (UNESA) na linha 
de Pesquisa de Acesso à Justiça. Mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Veiga 
de Almeida (UVA) na Linha de Pesquisa Cosntituição e Cidadanias. É Especialista na área de Direito Publico e História 
do Direito pela Universidade Estácio de Sá (UNESA). Graduada em Direito pela Universidade Estácio de Sá (UNESA). 
Atuou como Coordenadora Adjunta na área de Ciências Sociais da Universidade Estácio de Sá. Atualmente, coordena 
e exerce o Magistério, com ênfase em História do Direito Brasileiro e Sociologia Jurídica e Judiciária. Integra o Diretório 
de Grupo de Pesquisa no CNPq - Administração Institucional de Conflitos e acesso à justiça: abordagens empíricas da 
prestação jurisdicional e aspectos comparados.
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possibilidade de reação e poder de influência (NEVES, 2016). Por sua vez, os Juizados 
Especiais Federais (JEFs) permitem a participação das partes de maneira simplificada, 
não sendo exigido, nos processos de sua competência, a constituição de patrono. Esses 
órgãos possuem como função precípua a resolução de lides de menor complexidade (art. 
3º da Lei 9.099/95) de modo a garantir o acesso à justiça.

Importa destacar que parte dos jurisdicionados que demandam nesses órgãos estão 
em situação de vulnerabilidade econômica e processual, desassistidos por advogados 
privados ou públicos. Embora a própria sistemática dos JEFs permita o ajuizamento e 
desenvolvimento da ação sem essa assistência técnico-jurídica, estes órgãos possuem 
mecanismos que buscam mitigar a disparidade entre as partes, como a disponibilização 
de atendimento ao público no cartório dos Juizados e a comunicação de decisões 
judiciais através de Oficiais de Justiça. No entanto, com a deflagração da pandemia, foi 
necessário que os órgãos se reinventassem a vistas de auxiliar as partes hipossuficientes 
não somente para dar continuidade aos processos, mas também para garantir o direito 
fundamental ao contraditório. Nesse sentido, a presente pesquisa propõe-se a analisar os 
impactos da pandemia no poder de informação, participação e influência das partes nos 
processos em curso ou interpostos durante a pandemia, tendo em vista a impossibilidade de 
comparecerem fisicamente ao órgão para obterem informações e prestar esclarecimentos, 
bem como a determinação de que os Oficiais de Justiça cumprissem, fisicamente, somente 
os mandados de natureza urgentíssima. 

METODOLOGIA

Inicialmente foi realizado o estudo bibliográfico pertinente ao tema. Além disso, foi 
realizada pesquisa qualitativa das medidas adotadas pelos Juizados Especiais Federais 
para superar as barreiras causadas pela pandemia no âmbito processual, por meio da 
análise de Portarias, Resoluções, informações prestadas em sites institucionais, entre 
outros, com o objetivo de analisar a efetividade de tais medidas no que tange o exercício 
do contraditório. E como se trata de pesquisa em andamento, serão coletadas outras 
informações e desenvolvidos posteriormente resultados adicionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das lições de Cappelletti e Garth (1998) têm se que o alcance efetivo ao acesso 
à justiça se dá por meio da transposição de alguns obstáculos. Entre eles, o referente às 
custas judiciais, sobretudo em pequenas causas, como são as causas de competências 
dos Juizados Especiais Federais, nas quais “os custos podem consumir o conteúdo do 
pedido a ponto de tornar a demanda uma futilidade” (CAPPELLETTI; GARTH; 1988, p. 
15-19), além disso, outro importante obstáculo ao acesso à justiça é o que se refere a 
“possibilidade das partes”, que diz respeito a paridade de armas entre as partes, uma vez 
que as pessoas físicas ou jurídicas com maiores recursos financeiros estão em posição 
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vantajosa em relação às partes hipossuficientes, uma vez que além de poderem custear 
financeiramente o litigio, podem apresentar seus argumentos de maneira mais eficiente 
(CAPPELLETTI; GARTH; 1988, p. 21). Neste sentido, a instituição dos Juizados Especiais 
Federais Cíveis parece superar o primeiro obstáculo apontado, uma vez que a Lei 9.099/95, 
em seu art. 54, dispõe que o acesso ao Juizado Especial independe de pagamento de 
custas taxas ou despesas no primeiro grau de jurisdição. No entanto, a mesma sorte não 
assiste ao segundo obstáculo, sobretudo se considerarmos o perfil dos jurisdicionados, 
bem como as ações mais recorrentes nestes órgãos. 

Segundo o painel interativo do Justiça em Números3, pesquisa desenvolvida pelo 
CNJ, no ano de 2019 o assunto mais recorrente dos novos processos do TRF2 refere-se à 
matéria de direito previdenciário (foram registrados 246.617 novos casos), além disso, foram 
registrados também 16.299 novos casos relacionados à benefício assistencial (CNJ, 2020). 
Já segundo o Relatório de Ações da COVID-19 do TRF2 apontou que as ações relacionadas 
à direito assistencial são as primeiras mais recorrentes no 2º Juizado Especial Federal 
de Volta Redonda e segundas mais recorrentes no 1º Juizado Especial Federal de Volta 
Redonda durante a Pandemia (JFRJ, 2020a). A partir da natureza dessas ações é possível 
traçar o perfil de grande parte dos jurisdicionados destes órgãos: pessoas economicamente 
hipossuficientes, idosos, deficientes e incapazes para o trabalho (ZANOLLA, 2016, p. 10). 
Aliado a isso, a assistência jurídica por advogado é facultativa (art. 10 da Lei 10.259/01) o que, 
embora vise garantir o acesso à justiça, prestigiando àqueles que não possuem meios de 
custear representação jurídica privada, torna o poder de ciência, ação e influencia dessas 
partes ainda mais deficiente, sobretudo em tempos de pandemia.

Cumpre destacar que, usualmente, as partes podem ser atendidas pelos servidores e 
estagiários dos Juizados a fim de tomarem ciência dos atos processuais e se manifestarem 
quando necessário e oportuno. Embora não seja vedado a prestação de orientação jurídica 
por estes agentes públicos, tem-se que, através desse atendimento, as partes poderão 
manifestar-se de maneira mais consciente esclarecendo dúvidas a respeito de termos 
estritamente jurídicos. Além disso, o trabalho dos Oficiais de Justiça também é de extrema 
importância para o exercício do contraditório, sobretudo no que tange à capacidade de 
informação a respeito dos atos processuais, eis que uma de suas atividades precípuas é a 
de cumprir decisões judiciais, realizando citações e intimações, por exemplo.

No entanto, com as medidas de isolamento social, esses mecanismos foram gravemente 
prejudicados. A Resolução nº TRF2-RSP-2020/00010 de 15 de março de 2020 foi a 
primeira a suspender o atendimento ao público nas dependências da Seção Judiciária 
do Rio de Janeiro e instituir o trabalho remoto, além disso, ficou suspenso o cumprimento 
de expediente externo por oficial de Justiça. O regime de trabalho remoto foi prorrogado 
por diversas outras vezes, estando o atendimento presencial suspenso desde então. Já em 
relação ao cumprimento de mandados por meio de Oficiais de Justiça, somente em 29 de 
maio de 2020, com a Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00011 é que se determinou a retomada 
do cumprimento de expediente externo, de maneira preferencialmente eletrônica, nos 

3 A partir dos filtros utilizados: 1) Ano-base: 2019; 2) Tribunal – Tipo Justiça: Federal; e 3) Classe Casos Novos – 
Tribunal: TRF2).



147

processos de natureza urgentíssima. Já em relação aos demais expedientes, continuou 
vedado o cumprimento presencial destes pelos oficiais, embora pudessem ser cumpridos 
eletronicamente o que exigiria que as partes possuem telefone para contado ou endereço 
eletrônico. Nesse ponto, importante destacar que desde 16/03/2020, os prazos processuais 
ficaram suspensos por diversos períodos, por força de Resoluções expedidas pelo CNJ 
e pelo TRF2, contudo, não obstante os processos físicos sigam suspensos desde março 
de 2020, desde 01/06/2020 os processos eletrônicos seguem tramitando normalmente 
(JFRJ, 2020b). Além disso, estes órgãos jurisdicionais vêm adotando uma série de medidas 
de comunicação e tramitação dos processos, como o uso de e-carta para comunicação 
de atos processuais às partes desassistidas por advogados que não possuem telefone 
ou endereço eletrônico, e a disponibilização de número de telefone para que as partes 
entrem em contato e se manifestem no processo (JRFJ, 2020c). Desse modo, tem-se que 
as partes assistidas por advogados, cujos processos tramitam eletronicamente, não tiveram 
o contraditório prejudicado pela pandemia, uma vez que seus patronos continuam tendo 
acesso às informações do processo, podendo peticionar e influenciar na decisão de mérito. 
Já em relação às partes juridicamente desassistidas, aqui chamadas de processualmente 
hipossuficientes, é possível chegar a dois resultados.

Considerando que o contraditório é composto por três elementos (informação, 
possibilidade de reação e poder de influência), têm-se que as partes que possuem acesso 
e conhecimento a respeito de tecnologias básicas, puderam informar-se a respeito dos 
atos processuais (primeira elemento), por meio do cumprimento eletrônico de expedientes 
pelos Oficiais de Justiça, bem como se manifestar sobre eles (segundo elemento), através 
dos canais de comunicação ofertados pelos JEFs (e-mail e número de whatsapp). Já 
em relação à aqueles que vivem em situação de extrema pobreza, sem acesso algum à 
tecnologia, é possível concluir que somente tiveram o direito à informação garantido, uma 
vez que as partes que não possuíssem nenhum meio de comunicação eletrônica eram 
informadas das decisões por meio de e-cartas. No entanto, em relação à segunda fase do 
contraditório (reação), considerando que os meios de comunicação com os Juizados eram, 
obrigatoriamente, eletrônicos têm-se que tais pessoas não teriam condições, de maneira 
autônoma, de manifestar-se diante de uma decisão judicial.

Quanto ao poder de influência na decisão judicial, que permite que a reação do 
jurisdicionado “tenha real poder de influenciar o juiz na formação de seu processo de 
convencimento” (NEVES, 2016, p. 263), referindo-se ao que CAPPELLETTI e GARTH (1998, 
p. 22) chamam de “capacidade jurídica pessoal”, que “se relaciona com as vantagens de 
recursos financeiros e diferenças de educação, meio e status social”, observa-se que, 
dificilmente, essas partes teriam condições de exercer o poder de influência de maneira 
efetiva, no entanto, isso não se deu em razão da pandemia, trata-se de um problema pré-
existente que deve ser superado pessoalmente pelas partes, bem como por meio de 
assistência jurídica gratuita a ser oferecida pelo Estado.
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CONCLUSÕES

Embora o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e, por consequência, os Juizados 
Especiais Federais de Volta Redonda, tenham adotado uma série de medidas direcionadas 
a diminuir o prejuízo ao contraditório em relação às partes hipossuficientes, o contexto de 
Pandemia põe em foco as mazelas de uma sociedade desigual que, constantemente, viola 
direitos fundamentais. Deste modo, têm-se que embora as medidas adotadas tenham sido 
capazes de garantir o acesso à informação, aspecto formal do contraditório, a possibilidade 
de reação e o poder de influência estão estritamente relacionados ao acesso à tecnologia 
e grau de instrução do jurisdicionado. Seria forçoso crer que soluções, necessariamente, 
tecnológicas iriam suprir a “disparidade de armas” entre pessoas que, por vezes, não 
possuem recursos básicos relativos à sua subsistência. 

Assim, temos que as soluções apresentadas pelo TRF2 dão efetividade aos processos 
em que as partes estão em situação de maior apoio técnico-jurídico, assistidas por 
advogados ou mesmo com acesso às tecnologias hoje tidas como básicas, no entanto, 
não é capaz de diminuir as desigualdades já existentes e agravadas com a deflagração 
da pandemia, afinal, soluções realmente efetivas estão muito além do âmbito processual. 
De todo modo, a busca pela efetivação desse direito deve manter-se, uma vez que o 
contraditório “é o espaço de participação democrática junto ao processo, que permite 
exercer ativamente a governança no processo na construção da decisão” (RIBEIRO; DOS 
SANTOS; MÔLLER, 2020, p. 55).
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Eixo temático: GT 03 – Normas Fundamentais do Processo Civil.

RESUMO

O trabalho visa demonstrar uma capacidade crítica de interpretação da lei nova 
processual, precisamente do artigo 190 do CPC à luz da doutrina de Lenio Luiz Streck e 
sob o manto do Agir Comunicativo de Jürgen Habermas. A metodologia usada será teórica 
normativa com análise dos autores. As análises streckianas da necessidade de interpretar 
criticamente o Direito une-se ao padrão da teoria habermasiana, valorizando o processo 
como o meio instrumental apropriado para se alcançar o consenso. Será apresentada a 
conclusão de que o dispositivo em comento trouxe farta bagagem de efetividade e eficácia, 
capaz de por si só ser o primeiro passo para um Direito Processual hermenêutico e crítico, 
capaz de perseguir mais um consenso do que a tutela jurisdicional, capaz de por si só ser o 
primeiro passo para um Direito Processual crítico e hermenêutico, capaz de perseguir mais 
um consenso do que a tutela jurisdicional. E por último será exemplificada a interpretação 
crítica ampliando a norma contida no artigo 190 a fim de alcançar a Remessa Necessária, 
como meio de realizar a eficácia jurídica e social das normas que integram o Código 
Processual Civil de 2015. 

INTRODUÇÃO

A busca constante da lei de ritos pela eficácia, exige a distinção entre eficácia social e 
jurídica. Esta última se apresenta como a capacidade e possibilidade da norma jurídica de 
produção de efeitos. Ocorre que tais resultados nem sempre se refletem em eficácia social, 
caso o ordenamento jurídico limite a capacidade de aplicação da lei nova. A efetividade 
por sua vez se fundirá à eficácia social na busca pelos efeitos jurídicos que alcancem 

1 Doutora e Mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá (UNESA). Professora da Universidade Estácio de Sá 
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Pós-humanismo e Defesa dos Animais da EMERJ; Membro dos Fóruns de Filosofia do Direito, Ética e Sistema Jurídico; 
Culturas Jurídicas Comparadas; Mídia e Liberdade de Expressão e Transparência e Probidade Administrativa.
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2 Graduanda do 10º período de Direito da Universidade Estácio de Sá (UNESA). E-mail: gracacanivello@gmail.com
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aos clamores da sociedade. Será trabalhada a força normativa de uma flexibilização 
procedimental em favor da redução de demandas judiciais com fins de efetividade e 
economia processual. Será demonstrado o uso adequado da Crítica Hermenêutica do 
Direito como modelo inspirador para um texto legal. O Direito sempre atrás do fato social 
mutante, precisa mais que nunca do oxigênio e fôlego do debate jus-filosófico. O Código 
de Processo Civil de 2015 deve buscar uma aplicação otimizada do artigo 190, definidor do 
negócio jurídico processual a fim de alcançar a efetividade jurídica e social do dispositivo 
legal. A partir do negócio jurídico processual ter ingressado no ordenamento jurídico pátrio, 
inserido na Lei de Ritos, que por sua vez entrou em vigor em 18 de março de 2016, objetiva-
se fazer uma interpretação de sua vigência, com uma abordagem qualitativa e propositiva 
de uma aplicação de tal norma de modo sistemático no CPC. Assim, inicia-se abordando 
o significado da crítica hermenêutica, bem como da importância do diálogo como meio de 
se alcançar o consenso. E na sequência serão explicados os institutos trazidos pelo novo 
diploma legal e, por fim, analisa-se a importância da aplicação do artigo 190 à Remessa 
Necessária como modo de alcançar a máxima efetividade da norma.

METODOLOGIA

 A metodologia adotada será feita através de um estudo descritivo e explicativo, 
analisando as obras de autores diante dos dispositivos da lei de ritos brasileira e da 
Constituição Federal. A análise será bibliográfico-documental. A atual Lei de Ritos, em 
vigor a partir de 18 de março de 2016, trouxe novas oportunidades de cooperação bem 
divergentes das impostas nos diplomas anteriores. O saneamento cooperativo, a carga 
dinâmica da prova, a cláusula geral da atipicidade de negócios processuais e a eficácia 
jurídica dos precedentes judiciais são novidades que romperam com o sistema anterior.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir das pretensões de validade de Habermas e a reflexão da crítica hermenêutica 
filosófica será fundamentada a adequação temporal da amplitude dos poderes das partes, 
diante da necessidade de satisfazer a garantia ao tempo razoável do processo. Com a 
entrada em vigor do CPC de 2015, institutos de cooperação a aplicação do negócio jurídico 
processual e da calendarização do processo são proponentes poderosos de resultados 
exitosos.

O negócio jurídico processual, instrumento recente introduzido na norma contida no 
artigo 190 do Código de Processo Civil Brasileiro, que tem por base propiciar às partes 
a liberdade de transacionar sobre os atos processuais, e mesmo sobre o rito, inclusive 
aqueles que tratam de matérias de ordem pública que, historicamente, nunca se admitira 
nos diplomas legais anteriores, Códigos de 1939 e 1973, a negociação.

Tratará, também, da finalidade do instituto que é dar maior efetividade à concretização 
do direito perseguido e a homologação do magistrado julgador como condição de validade 
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dos atos. Ao final, traçará uma linha de correlação entre o negócio jurídico processual 
e uma possível modulação da obrigatoriedade do reexame, intentando a maior eficácia 
deste quando da sua aplicação, vez que nem sempre haverá interesse do próprio Estado 
na reapreciação da matéria em questão. 

A possibilidade de celebrar negócio jurídico processual atípico, o qual com a 
participação ativa e interessada do órgão jurisdicional, propicia um reconhecimento da 
necessidade de se repensar o procedimento a fim de se poder negociar a paz social.

Por fim, buscará compatibilizar, de forma harmônica, os princípios e institutos projetados 
a dar maior efetividade aos processos ao afastamento de atos procrastinatórios, a fim de 
alcançar um real panorama de celeridade nas causas intentadas contra a Fazenda Pública. 

Devido às características do tema, a presente investigação basear-se-á, essencialmente, 
em pesquisa bibliográfica, analisando qualitativamente as informações e se utilizando do 
método comparativo. 

Considerando a existência dos artigos 190 e 496 ambos do CPC, e da análise teórica 
da eficácia reprimida das normas e dos possíveis desdobramentos, passa-se a propor a 
aplicação sistemática do artigo 190 ao artigo 496 do CPC. 

CONCLUSÕES

Conclui-se que a reflexão crítica com o uso da hermenêutica é o veículo que faltava 
à um ideal aproveitamento da norma legal. O pensamento crítico normativo precisa ser 
construído a partir de sólidos trabalhos de interpretação do Direito, com fim de alcançar 
a concretização de uma sociedade pós-convencional apta a dialogar com suas próprias 
regras instrumentais inseridas dentro do processo.

O negócio jurídico processual introduzido pelo art. 190 do CPC avaliza o direito 
fundamental à liberdade das partes de atuação no processo dialético, mas a Lei de Ritos 
não expõe a aplicação máxima deste instrumento, que certamente trará reflexos positivos 
na celeridade e economia processuais. 

Os negócios jurídicos processuais trazem a força da eficácia normativa, por inciativa das 
partes, através da manifestação expressa de suas vontades, não se limitando a viabilidade 
da homologação judicial, salvo nos casos expressos de incapacidade, vulnerabilidade e 
demais expressas no artigo de lei.

Por força constitucional do próprio Estado Democrático de Direito, a colaboração não é 
uma colaboração apenas entre as partes, e sim colaboração das partes para com o órgão 
jurisdicional na busca da efetividade.

Assim, usa-se a Crítica Hermenêutica do Direito para uma crítica integrativa dos 
dispositivos do mesmo diploma legal, que precisam dialogar em seu procedimento, tal 
qual o diálogo se faz necessário ao correto agir comunicativo. 
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RESUMO

O presente estudo busca avaliar, com fundamento na doutrina e jurisprudência, qual 
o impacto do não cabimento de recurso contra as decisões proferidas no procedimento 
de produção antecipada de provas, disciplinado pelo Código de Processo Civil de 2015. 
Além de trazer os pontos positivos e negativos que se vinculam à questão em destaque, o 
estudo buscou apresentar alguns problemas que vêm surgindo desde a promulgação do 
novo complexo normativo processual no que envolve esse tema. O estudo, para tanto, se 
debruçou sobre duas marcantes inovações do (não mais tão) Novo Código de Processo 
Civil, quais sejam, o procedimento de “Produção Antecipada da Prova”, previsto a partir 
do artigo 381 e o regime mais fechado do cabimento dos recursos contra as decisões 
judiciais, seja através da supressão de algumas espécies recursais (artigo 994) ou através 
da própria impossibilidade, em certos casos, de se interpor um recurso imediatamente 
após a decisão ter sido proferida (artigos 1.009, § 1º e 1.015). Dessa forma, a produção do 
estudo buscou levar ao operador do Direito uma visão panorâmica, não só do potencial da 
produção antecipada de provas, mas da sua própria aplicação prática. 

INTRODUÇÃO

Durante o processo legislativo do projeto de lei que deu origem ao Código de Processo 
Civil de 2015, a possibilidade praticamente ilimitada de recorrer foi considerada um dos 
grandes gargalos do Direito Processual Civil, responsável pela morosidade e capaz de 
prejudicar o acesso à justiça e a efetividade do processo, gerando, aliás, descrédito aos 
operadores do Direito. Diante dessa premissa, algumas novas medidas relacionadas ao 
regime recursal foram perquiridas.

Noutra linha, a conjugação do direito fundamental à prova, com o prestígio aos Meios 
Adequados de Resolução de Conflitos, a privilegiar cada vez mais uma solução negociada 

1 Mestre; Universidade Estácio de Sá, paulo@rblr.com.br
2 Mestre; Universidade Estácio de Sá, cesarmmotta@hotmail.com.
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das controvérsias, levaram o legislador a elaborar o novo procedimento de produção 
antecipada de provas, despido, necessariamente, da natureza cautelar que ostentava no 
CPC/73. Assim, ela agora pode se prestar tanto a assegurar a produção da prova como 
também a viabilizar uma autocomposição, justificando ou evitando o próprio ajuizamento 
da ação judicial dita principal (artigo 381).

Dentro de ambos os contextos emergiu a previsão do artigo 382, § 4º do Código de 
Processo Civil, dispondo expressamente que, no procedimento de produção antecipada 
de provas, não se admitirá “defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente 
a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”.

Mas assim como já se vaticinara insuficiente o rigoroso fechamento do cabimento, 
principalmente do agravo de instrumento no supostamente taxativo rol do art. 1.015, o 
mesmo debate cerca as questões que envolvem as decisões proferidas no procedimento 
de produção antecipada de provas, sejam elas consideradas “interlocutórias”, proferidas 
ao longo do simplório procedimento ou mesmo que o encerrassem, ostentando natureza 
de verdadeiras sentenças.

O problema afeto ao rol do artigo 1.015 aparentemente foi resolvido pela via jurisprudencial 
quando do julgamento dos Recursos Especiais nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, regidos 
pelo rito do artigo 1.036 e seguintes, que o definiram como um rol de “taxatividade mitigada”, 
ampliando consideravelmente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento durante 
a fase de conhecimento do processo.

 O problema posto, a motivar a presente pesquisa, se consubstancia na possibilidade 
de decisões proferidas no âmbito do procedimento de produção antecipada de provas no 
Código de Processo Civil 2015 virem a ser recorríveis, em confronto ao que, textualmente, 
é vedado pelo artigo 382, § 4º do complexo normativo processual.

 Seu objetivo principal centra-se, então, em analisar em qual medida a solução 
jurídica conferida à problemática do regramento geral dos recursos contra as decisões 
interlocutórias, sob o prisma do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, pode auxiliar 
uma nova compreensão sobre o tema, não somente no que diz respeito às decisões 
interlocutórias, mas também de qualquer outra natureza que sejam proferidas no âmbito 
do procedimento de produção antecipada de provas.

METODOLOGIA

A metodologia empregada baseou-se, fundamentalmente, na pesquisa bibliográfica, 
anterior e posterior ao advento do Código de Processo Civil 2015, além do estudo de 
julgados, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto no Tribunal de Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro, que envolvam, além da questão do cabimento geral dos recursos 
do processo civil, a sua aplicação específica no procedimento de produção antecipada de 
provas, possuidor, supostamente, de regime recursal próprio e ainda mais limitado.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diversas serão as opiniões no sentido do não cabimento de recursos contra as decisões 
proferidas no âmbito do procedimento de produção antecipada de provas, principalmente 
pela expressa dicção do artigo 382, § 4º do Código de Processo Civil, que poderia (e 
talvez até mesmo deveria) sugerir uma disciplina diferenciada daquela disposta para o 
procedimento comum (artigo 1.015).

 A controversa vedação não passou imune a críticas da doutrina. Embora haja quem 
defenda, com sólida argumentação, que o fato de inexistir juízo de valor acerca da prova 
produzida em si e de sua utilidade para o acolhimento de uma eventual e futura pretensão, 
justifica a limitação imposta pelo legislador (ex.: Humberto Theodoro Jr.), autores há 
também que ali enxergam uma potencial inconstitucionalidade por limitar indevidamente os 
princípios da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do próprio devido processo 
legal (ex.: Eduardo Talamini e Fredie Didier Jr.).

 Na jurisprudência da Corte fluminense, há distintos entendimentos sobre a questão, 
sem haver, necessariamente, uma linearidade acerca do cabimento, restrito ou irrestrito, 
de recursos em tal procedimento, nem mesmo com relação ao agravo de instrumento, 
principalmente, se o cabimento deve ser analisada à luz do artigo 382, § 4º, do artigo 1.015, 
ou mesmo de uma conjugação entre ambos.

Isso também acaba ocorrendo, principalmente, porque, apesar de idealizado para 
ser simples, célere e dotado de pouca ou nenhuma imersão no mérito de um potencial 
futuro conflito, ostentando, para parte da doutrina, natureza de procedimento de jurisdição 
voluntária, a produção antecipada de provas não deixa de ter lugar em procedimento 
submetido ao contraditório, o que não raro dá azo as questões que acabam tendo de ser 
objeto de decisão judicial, embora não vislumbradas idealmente pelo legislador.

 A determinação de emenda à petição inicial, o deferimento ou revogação da gratuidade 
de justiça, a distribuição da responsabilidade pelos custos da prova, a fixação de honorários 
periciais em valor elevado, a incorreta, irrisória ou excessiva condenação ao pagamento 
de honorários sucumbenciais, a eventual violação ao direito à intimidade, tanto pela 
própria produção da prova como por indeferimento de segredo de justiça ao processo 
e a determinação de eventuais medidas coercitivas para indução de comportamento da 
parte, visando a produção da prova (ex.: entrega ou exibição de documentos), são apenas 
alguns exemplos de decisões cuja prolação é plenamente possível em sede de produção 
antecipada de provas e que, a se manter uma interpretação literal do artigo 382, § 4º do 
Código de Processo Civil, não seriam passíveis de impugnação via recurso.

E na jurisprudência é possível encontrar, como antes mencionado, decisões que 
admitem a interposição de recursos em situações como as elencadas acima, assim como 
vedando por completo seu cabimento, firme na literalidade do texto legal, mesmo a despeito 
do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Especial Repetitivo 
no que toca ao rol do artigo 1.015 do CPC e o cabimento de recurso contra as decisões 
interlocutórias para além das hipóteses taxativamente descritas na Lei.
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CONCLUSÕES

Embora tenha o Superior Tribunal de Justiça ampliado as hipóteses de cabimento do 
agravo de instrumento para as situações nas quais “verificada a urgência decorrente da 
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, dando claro sinal de que 
decisões judiciais podem ser objeto de recurso, ainda que não seja essa a interpretação 
literal, a ratio do referido entendimento nem sempre vem sendo aplicada para outras 
espécies de decisões que, a princípio, também não comportariam impugnação pela via 
recursal, a exemplo das proferidas em sede de procedimento de produção antecipada de 
provas.

A reflexão quanto ao ponto, contudo, é necessária para se compreender que o texto 
legal pretende, basicamente, vedar a defesa e o recurso que visem promover a discussão 
acerca do mérito, da veracidade do fato probando e de sua valoração, que somente será feita 
em eventual demanda a ser futuramente proposta. Uma enorme variedade de decisões que 
escapam a essa limitação podem ser proferidas ao longo do procedimento, por provação 
de qualquer das partes e mesmo de ofício pelo magistrado, sendo a vedação apriorística 
empreendida pelo legislador, tal como o fizera na hipótese do taxativo rol do artigo 1.015 
do Código de Processo Civil, insuficiente para o tratamento de um tema tão complexo.

A frenética dinâmica do processo e das várias situações processuais milita contra uma 
disciplina estática no trato recursal, mesmo no âmbito de um procedimento que em princípio 
não se revela de tal forma aberto a ponto de assim justificá-lo. A prática forense já nos ensina, 
de há muito, que vedações legais ao direito de recorrer, quando postas indevidamente, 
resultam na ampliação do entendimento pelo próprio cabimento do recurso, ainda que 
contra legem, ou na desaconselhada admissão de sucedâneos recursais para lhe fazerem 
as vezes.
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RESUMO

Através da metodologia de pesquisa exploratória, o presente trabalho tem como 
objetivo analisar o novo regramento dado aos negócios jurídicos processuais na modalidade 
atípica. Como resultado do estudo, compreendeu-se que a atipicidade não significa irrestrita 
autonomia para as partes disporem do processo livremente, uma vez que este possui 
natureza pública, com diversas previsões normativas de ordem pública inafastáveis, devendo 
também, ser interpretado sob uma perspectiva constitucional. Nesse sentido, identificou-
se como limites aos negócios jurídicos processuais os requisitos formais estabelecidos 
por lei, o equilíbrio processual entre as partes e os princípios e garantias fundamentais 
constitucionais aplicáveis ao processo.

INTRODUÇÃO

Ante a inovação realizada no instituto dos negócios jurídicos processuais, pelo Código 
de Processo Civil de 2015, conferindo às partes significativa autonomia na regulação do 
procedimento e de situações jurídicas processuais, cumpre-nos entender onde se encerra 
tal autonomia negocial, num sentido mais próximo possível para entrega de segurança 
jurídica. Pela análise das disposições legais e doutrinárias, verificou-se que o negócio 
jurídico processual atípico deverá atender aos requisitos formais; proteger a parte mais 
vulnerável; e sujeitar-se aos princípios constitucionais reguladores do sistema processual.
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METODOLOGIA

Adotou-se como metodologia, a pesquisa exploratória, utilizando-se abordagem 
qualitativa, fundada na análise aprofundada da doutrina e legislação brasileiras, com vistas 
a ampliar o conhecimento sobre as limitações legais impostas aos negócios jurídicos 
processuais atípicos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, o negócio jurídico processual pode ser definido como um fato jurídico 
voluntário, onde é reconhecido aos sujeitos a prerrogativa de regular situações jurídicas 
processuais e modificar o procedimento, observado os limites impostos pelo ordenamento 
à autonomia da vontade. Constata-se assim, que o negócio jurídico é fonte de norma jurídica 
processual convencional, de modo a vincular o órgão julgador a essas (DIDIER JR., 2017, 
p.425). A partir deste conceito eles podem ser: i) típicos, os quais encontram-se antevistos 
em lei, como é o caso da eleição negocial do foro (art. 63, CPC), do calendário processual 
(art. 191, §§ 1º e 2º, CPC), do acordo para a suspensão do processo (art. 313, 11, CPC), da 
organização consensual do processo (art. 357, § 22), entre outros; ou, ii) atípicos, que embora 
não previstos em lei, podem ser celebrado pelas partes, com fundamento na cláusula geral 
de negociação sobre o processo, disposta no art. 190, CPC (DIDIER JR., 2017, p.425-426).

Os negócios processuais não constituem uma inovação do CPC/2015, visto que o 
diploma anterior trazia às partes a possibilidade de modificarem a competência em razão 
do valor e do território. No entanto, esse instituto assume especial relevância com o novo 
código, ante a sua generalização pela introdução de modalidade atípica, concedendo 
expressiva autonomia às partes para regular situações processuais e o procedimento. 
Adotou-se a o modelo inglês (case management) e francês (contrat de procédure), criando 
uma cláusula geral de negociação processual (NEVES, 2016, p.581). E, diante disso, parcela 
da doutrina, vê no art. 190 do Novo CPC, a consagração de um novo princípio em nosso 
sistema processual o “princípio do respeito ao autorregramento da vontade no processo 
civil” (DIDIER JR., 2017, p. 426). 

A ampla liberdade concedida às partes na nova sistemática dos negócios processuais 
não é, contudo, ilimitada. O artigo 190 CPC já dispõe em seu caput limitações de ordem 
i) objetiva, determinando questões que não podem ser objeto dessas convenções; e ii) 
subjetiva, qualificando as partes que poderão firmá-los. Já o parágrafo único do mesmo 
dispositivo concede ao juiz o poder de validar o convencionado pelas partes, impedindo: 
que sejam aplicadas cláusulas reputadas nulas; a inserção abusiva de cláusula em contrato 
de adesão; que haja prejuízo à parte que esteja em manifesta posição de vulnerabilidade. 
Como salienta Teresa Arruda Wambier (2015, p. 356-357):
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Não vigora, ipso facto, o ‘vale tudo’ processual. O negócio jurídico processual não tem, e 
nem deve ter, esta extensão. (...) Não se pode, é nossa convicção, dispor em negócio jurídico 
processual que uma decisão poderá ser não fundamentada, ou que não vigora o dever de 
cumprir as decisões judiciais. Admiti-lo seria algo comparável à admissão do objeto ilícito 
na celebração do negócio jurídico processual. 

A delimitação da autonomia privada nas convenções processuais, relaciona-se: i) ao 
direito material e a possibilidade de sua disposição; ii) a paridade de armas e o efetivo 
acesso aos meios de ação e de defesa, para que uma parte não se beneficie da condição 
vulnerabilidade da outra; e iii) à supremacia dos princípios e garantias fundamentais que 
regem o processo no Estado Democrático de Direito (GRECO, 2007, p.4).

O negócio jurídico processual apresenta como requisitos formais de validade: i) a 
capacidade do agente; quanto a objeto, é necessário sua: ii) licitude, iii) possibilidade iv) 
determinação ou ao menos a possibilidade de sua determinação; e v) forma prescrita ou 
não defesa em lei. Tais requisitos do art. 104 do Código Civil (CC) aqui se aplicam por tratar-
se de autênticos negócios jurídicos, de modo que não podem deles se afastar a incidência 
do referido artigo (NEVES, 2016,p. 589).

Assim sendo, aplicam-se inteiramente aos negócios jurídicos processuais as disposições 
do artigo 166 CC sobre as nulidades e as do artigo 167 do CC sobre a nulidade decorrente da 
simulação (NEVES, 2016, p. 591). Cumpre observar, que “o controle dos requisitos objetivos 
e subjetivos de validade da convenção de procedimento deve ser conjugado com a regra 
segundo a qual não há invalidade do ato sem prejuízo.” Enunciado 16 do Fórum Permanente 
de Processualistas Civis- FPPC.

Tanto a capacidade do agente como a licitude do objeto, encontram-se expressas 
no caput do artigo 190 do CPC, de modo que serão aqui, mais bem analisadas. Assim, a 
doutrina diverge quanto à extensão e significado da capacidade do agente. Há entendimento 
no sentido de tratar-se de capacidade material, de modo a excluir os absolutamente e 
relativamente incapazes ainda que assistidos ou representados, conforme Enunciado 38 
da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados- ENFAM. Noutro giro, 
parte da doutrina posiciona-se defendendo ser tal capacidade de natureza tão somente 
processual e em havendo devida representação processual, possibilita-se aos incapazes 
a celebração de negócios jurídicos processuais (NEVES, 2016, p. 589).

Observa-se que as pessoas jurídicas e formais possuem capacidade material e 
processual, isso porque a representação não se confunde com a presentação que diz respeito 
a essa categoria de pessoas (NEVES, 2016, p. 589). Desse modo, uma vez devidamente 
presentadas no processo poderão firmar negócio jurídico processual, o que abrange a 
Fazenda Pública (Enunciado 256, FPPC) e o Ministério Público (Enunciado 253, FPPC).

Sobre a necessidade de licitude do objeto, esta se encontra expressa no caput do 
artigo 190, sendo lícito o negócio cujos procedimentos e posições processuais estejam 
sujeitas a autocomposição (NEVES, 2016, p. 590). Assim, o negócio jurídico processual só 
é admitido quando versar sobre direitos que admitam autocomposição, o que não deve ser 
confundido, no entanto, com direitos indisponíveis. Nesse sentido, os direitos indisponíveis 
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admitem autocomposição em relação aos seus meios de exercício, isto é, questões a ele 
tangenciais, que embora lhes digam respeito com eles não se confundem. Por exemplo, 
pode ser objeto de negociação processual o momento em que a obrigação será cumprida, 
muito embora a obrigatoriedade de seu cumprimento não possa ser discutido por tratar-
se de direito indisponível (NEVES, 2016, p. 590). Razão pela qual, não constitui óbice à 
realização de negócio processual o âmbito do processo coletivo, mesmo que os direitos 
difusos e coletivos sejam reconhecidamente indisponíveis e a autoria da ação seja do 
Ministério Público. Nesse sentido, os Enunciados 253 e 255 do FPPC.

Aspecto interessante a ser analisado diz respeito à paridade de armas ou isonomia 
processual, com fundamento no art. 5º, caput, da CF/1988 e no art. 7º do CPC. Essa 
igualdade processual não pode ser apenas formal, mas efetiva, de modo a garantir: a 
equidistância do juiz em relação às partes; o acesso à justiça igualitário, sem qualquer 
discriminação ou entrave; e o contraditório efetivo, com acesso às informações necessárias 
ao seu exercício. (DIDIER JR., 2017, p.110-111).

De outro ponto de vista, a vulnerabilidade de uma de uma das partes, seja ela técnica, 
financeira ou informacional, fere gravemente a paridade de armas e a isonomia processual. 
De modo que, sujeitam-se a nulidade os negócios celebrados por parte em situação de 
manifesta vulnerabilidade, por haver violação do princípio da paridade de armas, conforme 
previsto no art. 190, parágrafo único, do CPC. E por vulnerabilidade deve-se compreender 
a vulnerabilidade processual, decorrente de limitação pessoal involuntária, seja de forma 
permanente ou provisória, que advenham de fatores de saúde, questões econômicas, 
técnicas ou organizacionais (NEVES, 2016, p.594). No entanto, essa não será causa de 
nulidade se o acordo aproveitar à parte vulnerável ou não lhe trouxer prejuízos, pois a 
nulidade advém do sacrifício e prejuízo injustificado a parte mais frágil e não da mera 
constatação de vulnerabilidade. (NEVES, 2016, p.594). Também se torna pertinente o 
reconhecimento, conforme a doutrina, que a falta de assistência técnica, acarreta presunção 
relativa de vulnerabilidade (Enunciado 18 do FPPC).

Por fim, mas de importância ímpar devido ao seu status constitucional, impõe-se ainda 
a observância das normas fundamentais do processo, também chamadas de princípios e 
garantias constitucionais do processo ou ainda ordem pública processual (GRECO, 2007, 
p. 5), visto que visam a proteção do interesse público no âmbito da convenção firmada. 
Não pode haver violação, portanto, de princípios indisponíveis, tais quais: 

[...] o devido processo legal [...] a independência, a imparcialidade e a competência absoluta 
do juiz; a capacidade das partes; a liberdade de acesso à tutela jurisdicional em igualdade de 
condições por todos os cidadãos (igualdade de oportunidades e de meios de defesa); um 
procedimento previsível, eqüitativo, contraditório e público; a concorrência das condições 
da ação; a delimitação do objeto litigioso; o respeito ao princípio da iniciativa das partes e ao 
princípio da congruência; a conservação do conteúdo dos atos processuais; a possibilidade 
de ampla e oportuna utilização de todos os meios de defesa, inclusive a defesa técnica e 
a autodefesa; a intervenção do Ministério Público nas causas que versam sobre direitos 
indisponíveis, as de curador especial ou de curador à lide; o controle da legalidade e 
causalidade das decisões judiciais através da fundamentação. (GRECO, 2007, p.5)
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Em continuidade, o autor acrescenta ainda a garantia de uma cognição adequada pelo 
juiz e celeridade do processo, como integrantes da ordem pública processual. Quanto 
ao último, esclarece o autor, que seu fundamento encontra-se no dever que possui o juiz 
de solucionar o mais celeremente possível a situação de crise que impede a efetivação 
dos direitos do cidadão, em virtude da pendência da litigiosidade, sendo também direito 
fundamental consagrado no inciso LXXVIII do artigo 5° da Constituição (GRECO, 2007, p.5).

Ainda é possível encontrar na dogmática jurídica sobre o tema a defesa de que são nulas 
as convenções processuais realizadas em desacordo com o princípio da boa-fé objetiva, 
caracterizando abuso de direito a modificação do procedimento e posição jurídica realizada 
de má-fé. Nesse sentido, os Enunciados 6, 405 e 407 do FPPC (NEVES, 2016, p. 591).

CONCLUSÕES

Conclui-se que o recente diploma processual inaugurou, em seu artigo 190, uma 
cláusula geral de negociação, consagrando o princípio do respeito ao autorregramento 
da vontade das partes (DIDIER JR., 2017, p. 426). Embora constatada a ampliação das 
prerrogativas negociais das partes nos negócios processuais atípicos, constata-se, de 
igual modo, disposições legais e principiológicas que balizam tais prerrogativas em um 
Estado Democrático de Direito. Desse modo, a natureza pública do processo não constitui 
obstáculo para que as partes regulem situações jurídicas processuais e o procedimento, 
ajustando-o às especificidades do caso concreto; nada obstante, tal natureza impõe limites 
a essa interferência das partes no processo, determinando a observância dos requisitos 
formais dos negócio jurídicos; do princípio da paridade das armas, impedindo ocorrência 
de prejuízos a parte vulnerável; e dos demais princípios constitucionais que resguardam 
a ordem pública processual.
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RESUMO
 

O Legislador ao inserir o princípio da Cooperação no capítulo I, das normas fundamentais 
do vigente diploma processual civil expressa à intenção de impulsionar uma mudança na 
cultura combativa que existe em nossa sociedade. A busca pela solução dos conflitos deve 
ser construída por meio de um procedimento colaborativo e contribuir para um resultado 
justo e eficiente. Aliado aos princípios da boa-fé e lealdade processual o princípio da 
cooperação integra um sistema voltado a auxiliar o julgador a enfrentar as questões em 
conjunto com as partes que se comprometem a participar de um processo orientado pela 
lealdade e ética. A opção legislativa apresenta uma perspectiva de criação de um modelo 
procedimental descentralizado da figura do julgador dispondo que a obtenção do resultado 
seja fruto de um trabalho conjunto dos sujeitos do processo.

INTRODUÇÃO
 
O objeto deste trabalho está inserido na temática dos procedimentos processuais.
A adoção de práticas colaborativas em todas as manifestações do processo contribui 

para a garantia do devido processo legal. A previsão legal visa estabelecer o estímulo ao 
diálogo entre as partes e o julgador, a busca pelo equilíbrio das posições e o afastamento do 
modelo hierarquizado da tomada de decisão. A imposição legal do princípio da cooperação 
fortalece o procedimento como instrumento capaz de inibir condutas abusivas e violadoras 
da boa-fé e ao mesmo tempo potencializa a convergência de esforços dos envolvidos na 
relação processual para um desfecho breve e justo. 

O comando contido no artigo 6º, não desloca o poder estatal de sua atividade típica, 
ao contrário, permite ao julgador usufruir de melhores condições para o cumprimento do 
seu dever de prestar a jurisdição.

1 Mestre em Direito (Unesa), linhares_26@hotmail.com.http://lattes.cnpq.br/0165495310326036.
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METODOLOGIA

Para a exposição do tema optou-se pelo método dedutivo com referências bibliográficas 
de pesquisas em legislação específica, livros e artigos científicos que abordem o princípio 
da cooperação. Com o objetivo de identificar os modos como a doutrina e o legislador 
pensam o instituto em nosso sistema jurídico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O modelo cooperativo imposto pelo diploma processual vigente tem origem em 
outros ordenamentos, conforme demonstra Humberto Theodoro Junior seu manual, ao 
fazer referência ao artigo 7º do Código de Processo Civil de Portugal: “1- Na condução e 
intervenção no processo, devem os magistrados, os mandatários judiciais e as próprias 
partes cooperar entre si, concorrendo para se obter, com brevidade e eficácia, a justa 
composição do litígio”.

A doutrina pátria adotando o modelo cooperativo de processo passa a privilegiar a 
“lógica argumentativa” na expressão de Humberto Theodoro Jr, fortalecendo a participação 
das partes na formação da decisão.

Em uma primeira análise podemos entender que o referido princípio foi inserido em 
nosso ordenamento como regra que se dirige a todos que participam do processo. Na atual 
concepção o processo passa a ser entendido como produto resultante de uma atividade 
colaborativa. Infere-se que o novo diploma processual civil disponibilizou maior espaço à 
participação das partes, desde que essa participação seja orientada pelos princípios da 
boa-fé e lealdade processual.

Nas palavras de Fredie Didier, o referido princípio influencia a própria estruturação do 
processo civil dentro do contexto do direito brasileiro. Alcança o princípio do contraditório 
inserindo o órgão julgador como “sujeito do diálogo processual” deslocando-o da tradicional 
posição de “espectador” do confronto entre as partes. Ressignificando o contraditório 
como um instrumento de aperfeiçoamento das decisões judiciais.

A expressão “comunidade de trabalho”, cunhada por Humberto Theodoro Junior traduz 
o novo significado da dinâmica da relação processual. Na visão atual do legislador a atividade 
processual deve convergir para o resultado célere e justo. A dimensão da cooperação 
expressa no dispositivo alcança todos em todas as etapas desconsiderando posições 
hierárquicas tradicionalmente estabelecidas. Desta forma devem as partes cooperar com 
o juiz e este deverá conduzir o processo em cooperação com as partes e todos devem 
prosseguir cooperando com o Tribunal e de idêntica forma este em relação a todos.

Seguindo a análise em plano mais detalhado, destacam-se alguns questionamentos 
que vem ocupando parte da doutrina. Como compatibilizar o dever de cooperação das 
partes em confronto com seus interesses particulares?

Daniel Mitidiero, em sua doutrina lança um alerta sobre o equívoco de interpretar o 
princípio da cooperação como uma imposição às partes de colaborarem entre si. Como 
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desconsiderar os interesses distintos ou opostos que impulsionam as partes à submissão 
do conflito a análise judicial?

Outras inquietações surgem em relação à abrangência do dispositivo, a reduzida 
previsão de dispositivos específicos no diploma processual civil e a ausência de uma sanção 
para seu descumprimento. 

Nos ensinamentos de Cassio Scarpinella Bueno, encontramos referências à aplicação do 
princípio da cooperação, quanto à necessidade de especificar os motivos do indeferimento 
da petição inicial, na forma do artigo 321, observando um “dever de esclarecimento” ou a 
determinação de prévia oitiva das partes antes de proferir a decisão, conforme dispõem o 
artigo 9º; cumprindo o “dever de consulta”, entre outras.

Daniel Assumpção em comentários ao artigo 6º faz um contraponto entre o que 
denomina “consagração legal” de que a decisão de mérito deve ser um objetivo comum das 
partes e do juízo e a omissão do legislador em prever uma sanção para o descumprimento 
do dever de colaboração entre os sujeitos do processo.

Alcançar um ponto de equilíbrio entre a natureza combativa da relação processual e a 
adequada aplicação das exigências constitucionais de boa fé e lealdade processual nos 
parece um caminho para a melhor compreensão do princípio da cooperação.

CONCLUSÕES

O modelo de cooperativo previsto no artigo 6º, do diploma processual civil vigente se 
apresenta como modelo mais adequado ao Estado Democrático de Direito prestigiando a 
adoção de práticas colaborativas para a obtenção de um resultado justo construído pelas 
partes e o Estado juiz.

Muitos aspectos positivos fortalecem o princípio da cooperação como opção legislativa 
adequada para a concepção atual do procedimento.

Reconhecido como um princípio que agrega garantias ao contraditório, à cooperação 
dos sujeitos do processo possibilita ao julgador a solução de mérito célere e justa. 

Entendido como um princípio integrante de um sistema formado pelos princípios da 
boa-fé e lealdade processual contribui como instrumento inibidor de práticas abusivas.

Contudo com relação à imposição de cooperação das partes entre si e a ausência de 
previsão de sanção em caso de descumprimento, alguns questionamentos vêm sendo 
suscitados, o que sinaliza com a necessidade de um amplo debate com participação de 
toda a comunidade jurídica.
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RESUMO

O presente trabalho tem por escopo a realização de um estudo de caso da Reclamação 
nº 36.476, julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, onde foi negada aplicação ao inciso IV 
do artigo 988, do Código de Processo Civil de 2015, com base, sobretudo, em um argumento 
de matiz consequencialista: a celeridade. Para isso, pretende-se trabalhar com a ideia de 
ativismo judicial e seus desdobramentos.

INTRODUÇÃO

Há previsão expressa no artigo 988, IV, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido 
de que a reclamação é instrumento hábil a garantir a observância de acórdão proferido em 
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, a despeito da clara disposição normativa, 
no âmbito da Reclamação nº 36.476, decidiu, em votação apertada, que a reclamação não 
é cabível para discutir a aplicação de recurso repetitivo.

1 Mestrando em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Possui MBA em Direito Tributário pela Faculdade Getúlio 
Vargas. Bolsista CAPES. E-mail: diogoferreira@escritoriomfcastro.com.br - Lattes: http://lattes.cnpq.br/9163220174514160.
2 Mestranda em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Especialista em Direito Processual (UFJF) e Direito e 
Processo do Trabalho (FDJ). Advogada. E-mail: lilianuness@hotmail.com - Lattes: http://lattes.cnpq.br/1765941139958947. 
3 Pós- Doutor em Direito Processual pela UERJ. Pós- Doutorando em Direito pela Universidade de Burgos (Espanha). 
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O objetivo do presente trabalho é analisar o conteúdo argumentativo desse julgado, 
categorizando os principais fundamentos contidos no voto vencedor que serviram como 
base para o afastamento de norma expressa. 

A análise será realizada sob a ótica da construção teórica acerca do ativismo judicial, 
haja vista que a argumentação decisiva da tese vencedora claramente norteou-se por este 
viés e não aplicou o dispositivo legal existente. 

METODOLOGIA

A pesquisa está sendo desenvolvida por estudo de caso julgado no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça, qual seja, a Reclamação nº 36.476, e por revisão bibliográfica.

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O instituto da reclamação, atualmente previsto no artigo 988 do Código de Processo 
Civil de 2015, possui a finalidade primordial de garantir a autoridade e o respeito às decisões 
dos tribunais e, desta maneira, se afasta de uma espécie recursal, uma vez que o seu caráter 
jurisdicional tem o poder de declarar a ineficácia total da decisão do órgão inferior e não 
reformar ou anular o ato objeto da reclamação (PINHO, 2020, p. 1471/1472).

O artigo 988, IV, do Código de Processo Civil de 2015, prevê expressamente que 
a reclamação é instrumento hábil a “garantir a observância de acórdão proferido em 
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção 
de competência”. 

 Em que pese o Superior Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Luis Roberto 
Barroso no julgamento da Rcl 24.417/SP, entendê-la como exercício do direito de ação 
previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988 (SILVA, ALMEIDA, 2020, 
p. 649), pertinente é “classificá-la como um remédio processual, mas não como um recurso, 
na medida em que garante a manutenção do direito da parte, colocando-o a salvo de arbítrio 
da autoridade judiciária de instância inferior.” (PINHO, 2020, p. 1471/1472).

Dentro de um contexto de julgamentos vinculantes estruturados na legislação 
processual maior e da necessidade do não engessamento das decisões judiciais em 
decorrência do modelo de precedentes judiciais criado, notadamente os provenientes 
dos tribunais superiores, ressalta-se a importância de instrumentos hábeis e dotados de 
concretude para as situações onde ocorre a modificação e a distinção entre o caso concreto 
e o precedente judicial existente. 

Nesse ambiente, a reclamação ganha maior relevância diante da possibilidade que traz 
de servir como ferramenta de controle da má aplicação dos precedentes pelos tribunais 
inferiores, sobretudo em um cenário de ausência de clareza acerca das formas como se 
operam o distinguishing e o overruling no âmbito do CPC/15.
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Ocorre que na Rcl nº 36.476, através do voto vencedor da Ministra Nancy Andrighi, o 
referido inciso foi afastado, tendo sido firmado o entendimento de que a reclamação não é 
cabível para discutir a aplicação de recurso repetitivo, vencidos os ministros Og Fernandes, 
Napoleão Nunes Maia Filho e Raul Araújo.

Salta aos olhos a tipologia dos argumentos utilizados no voto prevalente, uma vez que 
são, predominantemente, de matiz não jurídica e consequencialista. Destacam-se alguns 
trechos: 

“O temor da Corte, que infelizmente se arrasta há mais de uma década, mesmo antes da 
criação da sistemática dos recursos especiais repetitivos, diz com o crescente número de 
processos que aqui são distribuídos, situação que inevitavelmente compromete a celeridade 
e a qualidade da prestação jurisdicional esperada pelo jurisdicionado.”

“Com efeito, a admissão da reclamação em tal hipótese atenta contra a finalidade 
da instituição do regime próprio de tratamento dos recursos especiais repetitivos. Para 
além de definir a tese jurídica, também incumbiria a este STJ o controle da sua aplicação 
individualizada em cada caso concreto, em franco descompasso com a função constitucional 
do Tribunal e com sério risco de comprometimento da celeridade e qualidade da prestação 
jurisdicional que aqui se outorga.”

Observa-se que um dos termos marcantemente utilizados na construção argumentativa 
da Ministra é o vocábulo “celeridade”, afastando-se a aplicação da norma em razão de 
alegada falta de estrutura do Tribunal para a apreciação dos casos autorizados pela própria 
lei, ou seja, através de justificativa de cunho consequencialista. 

Nesse contexto, importante abordar a ideia contida na construção teórica do termo 
ativismo judicial: “(...) o ativismo judicial defende uma postura mais contundente da atividade 
judicial para resolver problemas que às vezes não contam com adequada solução legislativa. 
É dizer: outorga-se ao juiz um poder criativo que em última análise valoriza o compromisso 
constitucional da jurisdição, e isso ainda que não haja previsão legal que o autorize na 
respectiva atuação.” (RAMOS, 2009, p. 9)

“Para o ativismo judicial o exercício do Poder – da jurisdição, portanto – habilita o juiz 
a buscar, a qualquer custo, fazer ‘justiça’ nos casos que lhe são submetidos. E por mais 
acaciano que possa soar a afirmação de que ao juiz toca fazer ‘justiça’, para os ativistas essa 
busca por ‘justiça’ não encontra obstáculo nem mesmo na eventual falta de autorização do 
legislador para que o juiz aja em determinadas situações.” (RAMOS, 2009, p. 13)

Os resultados preliminares apontam para mais um exemplo de decisão pautada por 
argumentos consequencialistas, não jurídicos, reducionistas e de viés utilitarista na Rcl 
nº 36.476, que afastou a aplicabilidade de expressa previsão normativa, precisamente 
a contida no inciso IV, do artigo 988, do Código de Processo Civil de 2015. A referida 
postura, que consiste, sobretudo, no afastamento de norma expressa visando apenas 
atingir determinadas consequências, pode ser considerada de cunho ativista.

A discussão gira em torno da celeridade como elemento que, dentro de uma perspectiva 
que rejeita o ativismo judicial, não pode ser utilizado como pretexto principal para o 
afastamento de norma, tampouco segurança jurídica, uma vez que elementos fundamentais 



173

da segurança jurídica são, justamente, a observância da legislação vigente, desde que 
não seja inconstitucional, e a harmonia entre os poderes. Pretende-se discutir também se 
a estrutura de estabilidade jurídica e do próprio Estado Democrático de Direito se abala 
com decisões que afastam conteúdo normativo sem que haja plausibilidade jurídica nos 
argumentos invocados.

 

CONCLUSÕES

No presente estudo jurisprudencial, constatou-se o uso de argumentos majoritariamente 
consequencialistas, não jurídicos, reducionistas e de viés utilitarista, sobretudo calcados na 
ideia abstrata de celeridade para, na Rcl nº 36.476, afastar a aplicabilidade de uma norma, 
precisamente a contida no artigo 988, IV, do Código de Processo Civil de 2015. A medida 
pode ser classificada como ativismo judicial. Através dela, o próprio STJ acaba por esvaziar 
o modelo que foi criado para dar coerência, estabilidade e integridade aos posicionamentos 
dos Tribunais. 
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RESUMO

O presente trabalho tem o escopo de discutir a relação da chamada jurisprudência 
defensiva no STJ num contraponto ao princípio da primazia da resolução do mérito, 
novidade reconhecida e inserida pelo Código de Processo Civil de 2015, bem como 
seus reflexos no ordenamento jurídico brasileiro. Em sua metodologia, utilizou-se obras e 
recortes de autores da processualística civil, bem como se pautou na análise de julgados 
do Superior Tribunal de Justiça em análise de casos práticos como, por exemplo, a questão 
da necessária comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso - REsp 
1.813.684-SP, rel. min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, 
DJe 18.11.2019, bem como no AgInt no AREsp 957.821-MS, rel. min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão 
min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12. Como objeto, portanto, tem-se a exposição 
dos reflexos da implementação da jurisprudência defensiva pelos Tribunais, perpassando 
pelas considerações do meio jurídico, sob uma análise conjunta com o princípio da primazia 
da resolução do mérito. Por fim, sustenta-se que a prática da jurisprudência defensiva não 
se perpetuou como uma prática benéfica ao ordenamento jurídico brasileiro e que sua 
aplicabilidade é permeada de entraves processuais.

INTRODUÇÃO

É notório que a Lei 13.105/2015 (CPC/2015) consagra diversos princípios tais como: 
o princípio do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, duração razoável do 
processo, efetividade, instrumentalidade, cooperação/colaboração processual, motivação 
adequada, segurança jurídica, publicidade, dentre tantos outros. 

1 Graduanda do 9º período do curso de Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF/ VR). Atua como monitora 
da Disciplina de Direito Processual Civil. Atualmente exerce a função de estagiária jurídica na área de contencioso cível 
junto a um escritório de advocacia no Rio de Janeiro. 
2 Doutorando em Direito (UNESA/RJ). Mestre em Direito Público (UNESA/RJ). Advogado.
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Tendo em mente tais princípios básicos, vale destacar que com o advento do CPC/2015, 
tivemos a inovação da positivação do princípio da primazia da resolução do mérito, de 
modo a somar à busca de efetividade da prestação jurisdicional (DIDIER JR., 2017, p. 137. 
De acordo com esse princípio, deve o órgão julgador priorizar a decisão de mérito, tê-la 
como objetivo e fazer o possível para que ocorra. A demanda deve ser julgada seja ela a 
demanda principal (veiculada pela petição inicial), seja um recurso, seja uma demanda 
incidental” (DIDDIER JR., 2017, p. 137). 

No entanto, apesar da referida sistemática de efetividade do CPC/2015, os profissionais 
do direito, bem como os jurisdicionados tem de lidar com o enorme impasse que assola 
o Poder Judiciário: o considerável acervo processual. Nesse contexto em total confronto 
aos princípios do novo diploma processual civil que claramente privilegia o mérito recursal, 
o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como a vedação á decisão surpresa 
(arts. 9° e 10) tem-se a chamada jurisprudência defensiva, conhecida como uma “política” de 
extremo formalismo processual, sendo certo que diante do enorme volume de processos, 
tal prática aparece como barreira que dificulta a admissão e conhecimento dos recursos 
nos Tribunais, pois adota exigências rigorosas e até sem previsão legal, simplesmente 
por priorizar o formalismo processual em detrimento do direito da parte. O Termo foi 
consolidado no discurso de posse no cargo de Presidente do Superior Tribunal de Justiça 
pelo Min. Humberto Gomes de Barros (2008, p. 24).

Nesse sentido, a presente pesquisa tem como objeto de estudo, a análise dos reflexos 
da jurisprudência defensiva sob o viés crítico de que tal prática é dissonante do novo 
diploma processual civil, uma vez que embora seja necessário observar os pressupostos 
processuais, deve haver possibilidade de intervenções dos sujeitos processuais para sanar 
eventuais vícios no processo, de modo a garantir o efetivo, útil e bom deslinde do feito, não 
sendo a forma o ponto nodal do caso, mas sim assegurar a análise do direito invocado pela 
parte. 

METODOLOGIA

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foram utilizados critérios metodológicos 
de pesquisa básica estratégica, de natureza qualitativa, através de pesquisa bibliográfica, 
pesquisa jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e análise de casos práticos como, 
por exemplo, a questão da necessária comprovação de feriado local no ato de interposição 
do recurso - REsp 1.813.684-SP, rel. min. Raul Araújo, rel. p/ acórdão min. Luis Felipe Salomão, 
Corte Especial, DJe 18.11.2019, bem como no AgInt no AREsp 957.821-MS, rel. min. Raul 
Araújo, rel. p/ acórdão min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 19.12.2017, com vistas a 
engendrar um panorama da aplicabilidade do fenômeno da jurisprudência defensiva no 
ordenamento jurídico brasileiro juntamente com os princípios do diploma processual civil, 
em especial o princípio da primazia da resolução do mérito. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Cumpre esclarecer que a pesquisa ainda está em andamento. Todavia, foi possível 
observar que a temática instiga debates que percorrem todos os âmbitos de atuação do 
profissional do direito.

A proposta, portanto, é constatar se a chamada jurisprudência defensiva cumpre a 
função de seu surgimento, ou seja, a mesma presta o compromisso do Poder Judiciário de 
entregar uma prestação jurisdicional célere, justa e eficaz ou se revela meramente utilitarista 
ao descartar o maior número de processos possível? 

É compreensível o fato de que os Tribunais Superiores possuem um acervo significativo 
de processos e devem empreender esforços constantes para que os julgamentos ocorram 
de modo célere, justo e eficaz, porém, a problemática surge a partir do ponto em que a 
alternativa para obter tal fim inviabiliza o exercício da jurisdição– por vezes, pelas partes 
no litígio. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça nota-se que quanto maior 
a instância, maior o índice de recorribilidade, tanto externa quanto interna. Os Tribunais 
Superiores acabam se ocupando, predominantemente, de casos eminentemente recursais, 
os quais correspondem a 87,5% de suas cargas de trabalho. Situação similar ocorre no 2º 
grau (CNJ, 2020, p.120).

Conforme o relatório “Justiça em Números 2020” “Os índices de recorribilidade externa 
tendem a ser maiores entre o 2º grau e os tribunais superiores, do que entre o 1º e 2º grau. 
Chegam aos Tribunais de 2º grau 8% das decisões de 1º grau, e chegam aos tribunais 
superiores 25% das decisões de 2º grau. Mas os números variam significativamente entre 
os segmentos de justiça. A justiça trabalhista é a única que apresenta comportamento 
inverso, pois a recorribilidade do 1º para o 2º grau (57%) supera a do 2º grau para o TST 
(41%). Em ambas as instâncias, trata-se do segmento com maior recorribilidade externa 
no Poder Judiciário” (CNJ, 2020, p.120).

Assim, apesar da inquestionável necessidade de observância dos pressupostos 
processuais, entende-se ao longo da pesquisa que com o advento do CPC/2015 resta 
nítido que a intenção do legislador é minimizar a adoção da jurisprudência defensiva, 
oportunizando às partes a possibilidade de suprir eventual vício formal existente no recurso 
interposto, visando que o mérito recursal, o recurso propriamente dito, seja analisado. 
Conforme será desenvolvido no presente trabalho, essa referida intenção pode ser 
visualizada através do art. 4º do CPC de 2015 que faz alusão a dois princípios fundamentais 
do Estado Democrático Brasileiro: o da duração razoável do processo (que tem guarida 
constitucional no art. 5º, LXXVIII) e o da primazia da resolução do mérito. É que o aludido 
dispositivo expressamente afirma que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável 
a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”.

Desse modo, o legislador dá enfoque ao princípio da primazia da resolução do mérito 
em detrimento da obstaculização do conhecimento dos recursos por questões meramente 
processuais, facilmente sanáveis com a cooperação das partes, decorrente de outro 
princípio básico insculpido no art. 6° do CPC/2015 onde estabelece que “todos os sujeitos 
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do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão 
de mérito justa e efetiva”.

Com efeito, dentre os formalismos observados, destacam-se no decorrer do presente 
trabalho os seguintes temas discutidos na jurisprudência: I) recurso não assinado, impedindo 
o advogado de assiná-lo; II) carimbos borrados, por falha do próprio Judiciário, obstando 
a parte de juntar uma certidão posterior para comprovar a tempestividade do recurso; III) 
impedimento de juntada de certidão posterior para demonstrar a existência de feriado 
local ou suspensão do prazo recursal de modo a garantir a tempestividade do recurso; IV) 
recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, impedindo a intimação para 
juntada de procuração; V) não admissão da correção da guia de recolhimento de custas 
posterior à interposição do recurso, dentre outros. 

Não obstante, apesar do CPC/2015 positivar disposições que prezam pela valorização 
do julgamento de mérito, persistem tendências no STJ que ainda preocupam, como por 
exemplo, a controvérsia em torno da comprovação do feriado local.

Inicialmente, o STJ considerava descabida a comprovação de feriado local após 
a interposição de recurso (AgRg no Ag 1343482/SC, 3ª Turma, rel. Min. Paulo de Tarso 
Sanseverino, j. 25/10/2011, DJe 04/11/2011). Ao final de 2012 tal orientação foi superada, 
passando a prevalecer a tese de que seria cabível a comprovação posterior de feriado 
local(AgRg no AREsp 137141/SE, Corte Especial, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 
19/09/2012, DJe 15/10/2012). 

No ano de 2019 o STJ voltou a se debruçar sobre o tema (AREsp 957.821/MS). Em 
julgamento paradigmático, a Corte Especial por maioria de votos decidiu, em suma, que 
a interpretação sistemática levaria a crer que o CPC/2015 atribuiu à intempestividade o 
epíteto de vício grave, pelo que não seria possível saná-lo após o manejo do recurso. Com 
efeito, de acordo com o mais recente entendimento do STJ, a comprovação posterior de 
causa suspensiva ou interruptiva do prazo recursal é admissível apenas no que diz respeito 
ao feriado da segunda-feira de Carnaval e relativamente aos recursos interpostos até a 
publicação do acórdão do Resp. 1.813.684-SP. Após a publicação do acórdão, concluiu a 
corte, prevalece a necessidade de comprovar o feriado no momento da interposição do 
recurso, conforme orientação do artigo 1.003, § 3º, do CPC/2015 (STJ, 2020). 

Destarte, ao analisar a controvérsia debatida no decorrer de vários anos em torno de 
apenas uma dentre tantas formalidades citadas no presente trabalho, podemos verificar 
a necessidade de ampla discussão das questões jurídicas ora expostas, sob pena de que 
a jurisprudência defensiva consolide alguns temas e implique na inadmissão de recursos 
por mero cotejo exacerbado ao formalismo. 

CONCLUSÕES

Infere-se, portanto, que a compreensão obtida com o presente estudo vem se 
construindo na ideia de que o direito processual deve ser exercido de modo a garantir a 
prestação eficaz aos jurisdicionados, sendo inadmissível que o excesso de formalismo seja 
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obstáculo para tal, razão pela qual a grande parte dos posicionamentos, senão absoluta, é 
majoritariamente contrária à jurisprudência defensiva. É quase unânime o entendimento 
de tal fenômeno não reflete na boa aplicação da norma do direito processual civil e 
constitucional.

No tocante ao desenvolvimento da jurisprudência defensiva, ora os tribunais superiores 
enrijecem a sua aplicação, ora flexibilizam-na, prova disso, verifica-se no uso constante 
do denominado ônus da dialeticidade pelo Superior Tribunal de Justiça, servindo como 
uma espécie de coringa à inadmissão recursal (São incontáveis as decisões v.g.: ROMS 
nº 44.616/PE; AgREsp nº 876.166/RS; AgrREsp nº 1.003.874 – MG; AgrREsp nº 917.696), 
bem como o caso paradigmático da necessária a comprovação de feriado local no ato de 
interposição do recurso.  Espera-se que, com o advento do Código de Processo Civil, que 
se preocupou em afastar, expressamente, diversos ranços da jurisprudência defensiva, 
os atuantes nas cortes superiores possam refletir sobre o papel por elas desempenhado, 
que vai muito além de uniformizar a interpretação da legislação federal e da Constituição 
Federal, havendo um compromisso, sobretudo, com a própria justiça.
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RESUMO

O escrito consiste numa abordagem do precedente como mecanismo evolutivo do 
sistema a ser (re)posicionado pela sistemática trazida pelo CPCivil de 2015. A integração 
do instituto no sistema receptor reclama ajustes para o seu melhor funcionamento desde 
a orientação constitucional e a prática jurídica estabelecida. A vinculação das decisões 
judiciais requer observância por força de razões que se sustentam como válidas e não por 
forma, estrutura ou hierarquia, sob pena de vedar-se a busca pela melhor solução desde os 
materiais jurídicos dispostos, ao mesmo tempo em que se interdita a discussão democrática 
no seio do processo que deveria ser levada a ombros pelas partes e assegurada pelo juízo 
Os padrões de coerência e integridade são vetores a informar a prática judiciária rumo a 
melhor resposta que o direito pode dar.

INTRODUÇÃO

O instituto do precedente foi revisitado com a vinda do CPCivil de 2015, despertando 
entendimentos vários frente ao seu modo de construção e funcionamento. Importa, todavia, 
proceder um ajuste das noções doutrinárias advindas de outros sistemas processuais 
para que possa melhor desempenhar o seu papel na busca de valores como segurança, 
isonomia e efetividade, tão caros a um sistema de justiça que precisa dar conta de resolver 
conflitos em um mundo cada vez mais complexo. 

METODOLOGIA

O estudo foi desenvolvido nos moldes hermenêuticos com a abordagem aliançada 
a autores que enfrentaram o tema desde suas perspectivas e contribuições, com a 
contraposição de sistemas, a integração do instituto em nosso ordenamento e o exame 
de sua construção, funcionamento e aplicação, com os desdobramentos daí advindos. 

1 Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá (UNESA). Juiz de Direito. Santa Catarina, Brasil. E-mail: 
marceloeliasn@gmail.com.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

O precedente tomado como diálogo é um julgado que serve de referência a outro. 
Não é monólogo de Corte de Vértice – que vincula por fora de estrutura e hierarquia – 
nem silêncio – e silêncio de catacumba, de coisa julgada de verdade decidida e dita para 
todo o sempre (verdedictum). Em nosso sistema, a orientação jurisprudencial sempre se 
constituiu em uma fonte de pesquisa para a prática judiciária, de modo que não é incomum 
o uso de julgados como parâmetro a ser considerado na tomada de decisões pela justiça. 
Desde o crescimento da importância e da normatividade das disposições constitucionais 
– e do conseguinte aumento do espaço de atuação do magistrado, decorrente de um 
maior entrechoque das normas infraconstitucionais com o texto constitucional que lhe 
dá suporte – a atenção se volta para a prática jurídica e para as decisões judiciais, e este 
estudo, particularmente, para a vinculação daí advinda.

O instituto, bem desenvolvido nos sistemas de common law pode merecer algum 
ajuste, à modo de tradução, ao ser acolhido no sistema receptor. A noção de sistemas 
contrapostos pode ser retratada pela pena de Eduardo Couture, a referir que ambas as 
formas constituem uma antítese, não havendo outra de recorrer os caminhos da vida: uma 
trazendo previamente um traçado sobre um mapa e cumprindo-o no seguimento a uma 
linha reta; outra é não traçar caminhos mas deixar-se andar pela vida, como a humilde 
senda de um peregrino: assim, ao se deparar com uma montanha, contorna-se, com um rio, 
desvia-se, guiando-se pela experiência e necessidade. Tomas Santos divisa os sistemas, 
indicando como característica do civil law: a primazia da lei entre as fontes do sistema 
jurídico; a tendência à abstração e à sistematização conceitual do direito; o emprego de 
uma metodologia jurídica fundada em uma análise dedutiva; e o excesso de protagonismo 
da questão de direito frente à questão fática no raciocínio dos tribunais (SANTOS, 2013, p. 
45). Ao passo em que no sistema do common law: a jurisprudência é a fonte de direito por 
antonomásia2; o common law foge de conceitos abstratos e classificações sistemáticas, 
seu fundamento é o estudo do caso concreto (case law) e parte de uma metodologia 
tipicamente indutiva, assim os fatos centram a atenção da aplicação judicial do direito 
frente às questões jurídicas (SANTOS, 2013, p. 47).

Ao reverso de gizar as diferenças, cumpre acentuar uma aproximação entre os sistemas 
de justiça, mesmo como traço evolutivo, na busca comum por efetividade, isonomia 
e segurança, na exigência democrática da motivação das decisões e participação dos 
interessados, de modo que no direito como partilha, como atividade intersubjetiva, o 
mecanismo do precedente tem lugar em qualquer das famílias do direito ocidental. O 
precedente é reconhecido como tal quando se verifica que o caso anterior reúne condições 
de interditar o leque de possibilidade de sentidos do caso em apreço. Jordi Beltrán descreve 
uma estrutura triádica, na qual os fatos são comparados não em suspenso, mas sob alguma 
incidência legal. Assim, à analogia precede uma regra: uma analogia é uma relação triádica 
entre dois casos (em comparação) e uma regra (que rege a comparação). Os casos não são 
coincidentes, mas semelhantes, e isso em relação a algum aspecto (BELTRÁN, 2016, p. 182).

Calvo González, recrutando o aporte do direito narrativo para a compreensão do 
precedente, menciona que o precedente é um hipotexto de uma decisão: “o precedente 

2 Metonímia pela qual a jurisprudência toma o lugar da legislação. 
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em relação à decisão que o incorpore mantém uma consistência narrativa ‘standard’ que 
não apresenta grandes dificuldades. Entre o hipertexto e o hipotexto existe sempre uma 
satisfatória relação de consistência narrativa, que será puramente lógico-convencional, 
de modo que a explicação do posterior (decisão) se dá com a influência do anterior”. Há, 
pois, uma transposição por condensação (GONZÁLEZ, 1996, p. 19). Refere, pois, à noção 
de relato intercalado, invocando o conto de Hofstadter: “Em uma galeria de quadros, um 
homem se põe defronte de um deles, no qual enxerga a paisagem de uma cidade e esta 
paisagem se abre para incluir a galeria que o contém e o homem que está a mirá-lo. Desde 
esta perspectiva, a noção de precedente se representa como uma progressiva composição 
de imagens semelhantes à originada por espelhos enfrentados. O precedente assim pode 
ser comparado com espelhos que se refletem em abismo; um espelho que volta e volta 
contendo-se a si mesmo uma vez atrás da outra infinitamente. Essa imaginação ótica 
conduz a ideia do precedente como a proliferação interna de um relato em outro, ou relato 
intercalado. Parece recordar a estrutura do Livro das mil e uma noites no qual Shahrazade 
conta uma história na qual se conta uma história, na qual se conta uma história e assim 
sucessivamente. Esse artifício narrativo, o encadear uma história com outra, salva cada 
noite de sua vida” (GONZÁLEZ, 1996, p. 15-16). 

Nesta abordagem do precedente como diálogo, como razões que precisam entrar 
em jogo, esta retroalimentação não pode se dar de modo fechado, mas tem que abranger 
novos dados, sob pena de subverter o movimento circular virtuoso. Entendida a esta 
resignificação – a evolução advinda da invocação e revisitação do precedente – como faz 
ver Gonzalez, verte pragmaticamente como coerência, funcionando o precedente como 
redutor de complexidade dos vários possíveis critérios de decisão (fáticos e normativos). 
No que refere ao narrador, a noção de relato intercalado permite observar a posição do 
antigo e do novo relator, reconhecendo-se verossimilhança em relação ao primeiro relato, 
decorrente da presunção de que goza o precedente. Esta presunção adquire um grau de 
confiabilidade por estar afinada com a ideia de coerência: o precedente deve ser mantido, 
salvo razão suficiente para vencê-lo. No que atine aos destinatários, a construção do relato 
mediante razões de outro acentua o precedente como parâmetro de correção jurídica em 
atendimento ao princípio da isonomia” (GONZÁLEZ, 1996, p. 18).

Na doutrina de González a noção de precedentes impele a valores como certeza, 
estabilidade e previsibilidade, ao lado de conferir elasticidade ao direito ao permitir novas 
decisões mediante criações intersticiais que o adaptam a transformações das circunstâncias 
(OTEIZA, 2016, p. 162). Porque nesta batida, a vinculação é de ordem material e não formal: 
as razões se sobrepõem à forma. Importa a autoridade do argumento e não o argumento 
da autoridade. Não se desconhece que corrente doutrinária de nomeada sustenta que 
a vinculação se dá por força de estrutura, forma e hierarquia, nos moldes do art. 927 do 
CPCivil. Mas, os institutos ali reunidos, sob o epíteto de precedentes, albergam conteúdos 
dos mais variados, que constrangem de modos diversos: cogente por decorrer de coisa 
julgada; persuasiva por constar de orientação sumular; de consideração obrigatória por 
se tratar de enunciado de ampla divulgação.

Na contramão deste entendimento, calha a defesa de que a vinculação seja de ordem 
material e não formal, logo, calcada em razões, não ditadas pelo dispositivo mas sim pela 
fundamentação do julgado, em argumentos que entram em jogo. Nessa trilha, as razões 
invocadas por uma parte - ou de conhecimento obrigatório pelo juízo – e que serviram 
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como suporte de uma decisão anterior, devem ser consideradas por força dos vetores 
de coerência e integridade incorporados ao sistema processual, conforme o art. 926 do 
CPCivil. Assim, o precedente não consiste em um monólogo incorruptível, a obrigar por 
força de pura autoridade, mas na dicção de Oteíza (2016, p. 159): “Quero sublinhar como 
os precedentes das cortes supremas participam da construção de um diálogo substantivo 
que forma parte da deliberação democrática”. Mesmo por isso, os precedentes não podem 
regrar perenemente, vinculando por forma sem ventilar as razões que lhe informam, mas 
devem integrar um diálogo substantivo consistente com uma deliberação democrática. Uma 
decisão precedente se mostra como um texto que, como os outros e com outros (intertexto), 
não prescinde de interpretação. É da narrativa dialógica e autofágica de razões que a decisão 
jurisdicional é construída num processo democrático, sem interdição do debate de razões, 
mesmo aquelas que já se mostraram vencedoras em litígio anterior. Estas razões gozam 
de presunção de valência, mas que pode ser ilidida por força de argumentação suficiente 
em sentido contrário. Lógico que tal proceder reclama um plus argumentativo, mas este é 
o ônus que a tradição cobra. A tradição aqui são os consensos já logrados, as convenções 
coletivas já consolidadas pela prática jurídica, a jurisprudência, a súmula, os precedentes, 
que funcionam como uma ancoragem argumentativa. Aqui muito se aproveita a noção 
de tradição da doutrina gadameriana, a que se pode ligar o vetor da coerência. Todavia, a 
coerência somente não satisfaz. É preciso o passo além, rumo à integridade, reclamado na 
doutrina de Dworkin. A coerência se contenta com a melhor resposta que o direito já deu, 
enquanto que a integridade pergunta pela melhor resposta que o direito pode dar. Assim, 
a superação se mostra sempre como um possível, ou seja, impende que o intérprete, se 
empenhe na busca da melhor resposta, ou, na lição de Streck, na resposta mais adequada 
ao norte Constitucional. Ainda que no direito - no orbe das ciências humanas – ostente um 
conceito interpretativo, de maneira que a verdade aqui ressai sempre como provisória, logo, 
superável por melhores razões. Mesmo que não haja xeque-mate, é importante procurar 
o tesouro, ainda que ele seja inexistente (ou incomprovável).

CONCLUSÕES

Concluindo, insta considerar o movimento uno e trino em que se convola a interpretação, 
conforme a lição gadameriana a conjurar compreensão-interpretação-aplicação, de modo 
que a última ação não se desprende das duas primeiras, mas justamente recruta o vento 
benfazejo da temporalidade e da faticidade para o âmbito da atividade interpretativa. 
Friedrich Muller, em igual sentido, conforma que o comando normativo deve se mostrar 
sensível aos dados fáticos recolhidos do âmbito de aplicação da norma. Mesmo por isso, 
inviável que a definição do direito e do sentido da norma esteja afeta apenas a Cortes de 
Vértice e que a aplicação seja relegada a cortes e juízos de mera aplicação, donde se tira a 
noção de precedentes como textos, parâmetros de interpretação, logo, igualmente sujeitos 
à interpretação.
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RESUMO

A opção do constituinte de 1988 foi criar uma instituição que servisse tanto como 
guardiã quanto tutora, permanente, do regime democrático, fundamentalmente no que 
concerne a tutela do hipossuficiente. Para este fim, institucionalizou um ideal de acesso à 
justiça que já vigorava no país, apesar de pouco regulado ou estruturado. Para este fim, 
elegeu a Defensoria Pública como instituição destinada aos fins mencionados, elevando-a, 
ainda, como essencial à função jurisdicional do Estado, dando-a a incumbência de prestação 
integral e gratuita aos necessitados na forma do que a lei dispunha. O escopo constitucional 
foi no sentido de promover um equilíbrio jurídico na discrepância socioeconômica, dando 
não só assistência jurídica aos necessitados, mas também os representando em Juízo. 
O presente trabalho busca estudar a influência institucional na construção de uma tutela 
supraindividual, precipuamente a atuação da Defensoria Pública do Estado do Rio de 
Janeiro - valendo-se de pesquisas jurisprudenciais, analisando a utilização do sistema de 
precedentes previsto no art.926 e seguintes do diploma processual civil. Sem prejuízo, 
busca-se apresentar visões doutrinárias que embasem a necessidade de uma atuação 
mais incisiva da instituição na promoção de tutela pluri-individual, consolidando em uma 
estrutura que trate com maior abrangência o hipossuficiente, visto enquanto parte de uma 
coletividade e, não só, como indivíduo.

INTRODUÇÃO

Dentro do ordenamento jurídico pátrio, coube, por força constitucional, a Defensoria 
Pública a promoção da tutela individual e coletiva do hipossuficiente, sendo sua atuação 
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Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro. rhrenner@yahoo.com.br.
2 Graduando em Direito pelo Centro Universitário de Valença – UniFAA, luizfernandosmj@gmail.com.



185

uma expressão do próprio ideal democrático que, ao patrocinar o interesse do cidadão 
carente, promove uma maximização do acesso à justiça, possibilitando uma igualdade 
material entre os indivíduos, independente de suas posições sociais. Para garantir esse 
acesso, a Magna Carta atribuiu a instituição o ônus/função de assistir aquele que, em 
sendo hipossuficiente, por estar mais suscetível a situações de vulnerabilidade, lhe foi 
garantido o acesso a orientação jurídica e representação judicial gratuita e integral. Para 
além das funções que a instituição exerce no interesse do indivíduo, a Defensoria também 
goza da prerrogativa de atuação no sentido de tutelar o interesse coletivo da sociedade, 
trazendo uma proteção mais abrangente ao corpo social. Tal tutela pode se dar através 
de mecanismos extrajudiciais, tanto por meio de ações afirmativas de conscientização 
e orientação, quanto valendo-se de meios processuais - os chamados precedentes 
obrigatórios, sendo estes os meios pelos quais, através da provocação do Judiciário 
este se vê no encargo de fixar determinada tese capaz de encerrar ponto de discussão 
controvertido no jurisdicionado. Através do presente ensaio, objetiva-se analisar a atuação 
da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro no fomento desses precedentes, 
sobretudo sob a ótica de sua missão constitucional e institucional. O CPC/15 tratou de 
criar mecanismos capazes de assegurar uma isonomia decisória para demandas que 
possuíssem o mesmo objeto ou causa de pedir e, um dos meios que se criou para este 
fim foi o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR. O meio de suscitação 
se dá em sede de instâncias que não a primeira, onde, valendo-se de uma “causa piloto”, 
o Tribunal suscitado fixa uma tese dotada de eficácia vinculante que tem o condão de 
fazer com que todas as demandas pleiteadas em função do mesmo tema controvertido 
já sanado sigam a sorte do já decidido no paradigma. Outro meio de isonomia apreciado 
pelo presente ensaio é o Incidente de Assumpção de Competência – IAC. Ao contrário do 
previamente mencionado, este, pressupõe causas em trâmite no tribunal que envolvam 
questões jurídicas com potencial de grande repercussão social, porém sem multiplicidade 
processual. Pode ser suscitado por meio dos interessados processuais ou pelo próprio 
relator da casa que, caso entenda possível a assumpção, remeterá a causa à julgamento 
ao órgão colegiado do tribunal onde houve a suscitação. Pretendeu o legislador garantir 
que o jurisdicionado obtivesse certo grau de segurança jurídica, protegendo-o do arbítrio 
de decisões conflitantes oriundas de um mesmo Estado-Juiz, visto que a jurisdição 
exercida é uma, independente de quem a exerça, devendo-se evitar a todo custo o dissídio 
deliberatório envolvendo uma mesma questão de direito. Desta feita, a Defensoria Pública 
dispõe de mecanismos processuais capazes de maximizar sua atuação junto a tutela de 
direitos coletivos, por meio de instrumentos que consolidem uma jurisprudência mais coesa, 
estável e, sobretudo, capaz de satisfazer a proteção jurídica da pessoa do hipossuficiente

METODOLOGIA

Pesquisa doutrinária e estatística, por meio da análise de precedentes junto ao TJ/RJ, 
identificando a atuação da Defensoria Pública na elaboração de teses com repercussão 
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geral. Após, pesquisa bibliográfica, para analisar os dados coletados objetivando 
demonstrar a importância dos institutos ora estudados.

 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em sede preliminar, nota-se que a instituição carioca, apesar de prestar excelente 
trabalho na representação individual do hipossuficiente, carece de uma atuação mais 
incisiva no que diz respeito à tutela coletiva por meio de precedentes judiciais.  Nota-se 
que, apesar de assistir um grande contingente jurisdicional, a representação privada possui 
muito mais recorrência em teses que gerem repercussão geral, enquanto que a Defensoria 
possui pouca relevância na formação desses mesmos entendimentos em nível de segunda 
instância. Uma falta de estrutura mais robusta, talvez, seja um dos motivos pelo quais essa 
instituição tão essencial ao acesso à Justiça e efetivação dos direitos dos cidadãos não 
consiga promover, com máxima eficiência, a produção de resultados jurisprudenciais 
mais frequentes em sede estadual, enquanto prática recorrente. Não objetiva o presente 
apresentar críticas a Defensoria Pública fluminense, mas sim suscitar a necessidade de uma 
atuação institucional frente a formação e consolidação de uma jurisprudência mais estável, 
congruente e que atenda às necessidades e interesses da população hipossuficiente.

CONCLUSÕES

Inegável é o papel da Defensoria no que diz respeito ao acesso democrático do 
brasileiro à Justiça. Vive-se em um país marcado por inúmeras mazelas sociais, onde boa 
parte de seus cidadãos enfrentam dificuldades financeiras e, por conseguinte, não dispõem 
de possibilidade de reivindicar seus direitos senão pelo direito constitucional de assistência 
jurídica gratuita a cargo da Defensoria Pública. Busca-se analisar a promoção da tutela 
institucional dentro do Estado do Rio de Janeiro, no que diz respeito a participação de 
precedentes judiciais. Meios processuais em que o legislador intencionou a garantia de uma 
jurisprudência estável, íntegra e coerente (art.926 do Código de Processo Civil.), pelo qual 
a parte suscitante poderia ver sua demanda estabilizada por órgão superior. Ocorre que 
não houve uma utilização efetiva destes meios por parte da Defensoria Pública estadual, 
motivo pelo qual urge-se o incentivo deste meio processual para que o hipossuficiente, 
considerado aqui como uma coletividade, possa gozar de meios que propiciem o melhor 
ambiente para a desenvoltura de sua dignidade humana.
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RESUMO

Novas tecnologias têm sido, ao mesmo tempo, alvos de grandes expectativas e receios 
ao se pensar em sua relação com o Direito. A relação destas com o Direito Processual 
pode gerar reflexos nos mais diversos institutos, desde a propositura da demanda até seu 
desenvolvimento em fase probatória ou mesmo recursal ou executiva. Nesse diapasão, 
objetiva-se delinear o recorte da aplicação das novas tecnologias à utilização do robô Lyra 
pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que tem o intuito de mapear demandas 
consumeristas a fim de propor demandas coletivas que abarquem as violações reiteradas 
ocorridas no estado. Ainda em fases iniciais de utilização, o MPRJ divulgou, neste ano, o 
resultado das primeiras sinalizações apontadas pelo Lyra e os próximos passos que serão 
tomados (MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2020a), resultado este 
que será utilizado para análises parciais. A pesquisa, portanto, tem por finalidade mapear, de 
forma semelhante ao Lyra, as principais demandas consumeristas individuais na Comarca 
de Valença de forma a buscar identificar se há, dentre as demandas, alguma com caráter 
metaindividual relevante que justificasse a propositura de uma ação civil pública sobre a 
matéria, de tal modo que, a utilização do aludido robô fosse incentivada para os promotores 
da Comarca. Além disso, as repercussões práticas dos primeiros resultados da atuação da 
novidade tecnológica do Lyra serão igualmente acompanhadas.

INTRODUÇÃO

A utilização de novas tecnologias no Direito, inegavelmente, propõe uma situação de 
ruptura com as bases antigas e sólidas historicamente construídas (NUNES, 2020, p. 15), 
o que, por várias vezes, pode repercutir em um sentimento de desconfiança ou falta de 
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referencial. Apesar dessa dificuldade humana em aceitar transformações, o que se dá 
pelo medo de arriscar e a encontrar-se com o desconhecido, por vários motivos, tais como 
desenvolvimento tecnológico e transformações sociais, os momentos disruptivos surgem 
à porta e não se pode frear sua entrada no Direito, o que pode se dar de forma irregular ou 
regulada a depender do interesse em sua absorção.

É nesse contexto, que a inteligência artificial vem propondo novas interpretações 
e olhares sobre a atuação dos operadores do Direito, do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal ao advogado, todos estão sujeitos a repensar sua forma de agir diante das novas 
possibilidades que a tecnologia vem proporcionando, além de poderem contribuir para a 
utilização dessa transformação a seu favor. Como bem reflete sobre esse tema, Jordi Nieva 
Fenoll afirma que seria querer fechar os olhos para a realidade pensar que a inteligência 
artificial não pode ser aplicada em questões judiciais ainda mais do que já está implementada 
(FENOLL, 2018, p.14, tradução nossa)4.

Desta maneira, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) inovou e 
desenvolveu, em parceria com profissionais de outros ramos, dois robôs alimentados por 
inteligência artificial para uso da instituição – os robôs Lyra e Zuleika (MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 2020b).

Para o presente projeto, se estudará o robô Lyra – batizado em homenagem ao 
promotor Roberto Lyra – que tem por objetivo mapear as principais queixas consumeristas 
propostas por meio de ações individuais, de modo a orientar uma atuação do MPRJ na 
tutela de interesses metaindividuais e coletivos através da aplicação de multa ou mesmo 
da propositura de uma Ação Civil Pública que aborde o tema identificado como recorrente.

A justificativa da importância do presente estudo fica evidente quando recursos 
públicos estão sendo empreendidos na criação e desenvolvimentos de robôs que tem a 
possibilidade de transformar o modo de agir das instituições jurídicas, de forma que um 
olhar crítico de um pesquisador fora do projeto pode ser essencial para apontar outras 
utilidades ou eventuais falhas e subutilizações.

Logo, conforme Rômulo Soares Valentini:

Em outras palavras: máquinas não precisam emular a totalidade dos elementos que 
compõem o cérebro humano (apresentar uma verdadeira inteligência artificial) para 
resolverem tarefas complexas. Um computador, por meio do processamento de dados 
que o oriente a seguir um procedimento de tarefas simples e pré-determinadas através de 
uma programação boa o suficiente, é capaz de apresentar uma performance de nível igual 
ou superior ao patamar minimamente aceitável para determinado trabalho. (VALENTINI, 
2017, p. 52).

O objetivo geral do presente projeto de pesquisa, portanto, é o de identificar, na Comarca 
de Valença, quais situações cairiam no mapeamento do robô Lyra como demandas 

4 No original: Estrictamente hablando, sería querer cerrar los ojos a la realidad pensar que la inteligencia artificial no 
puede aplicarse en materia judicial incluso en mayor medida a como ya está implantada.
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consumeristas repetitivas, de forma a identificar se a sua utilização pelos promotores da 
Comarca seria necessária ou útil, de tal maneira que se pudesse pensar se a implantação 
é viável e se há espaço para novas utilizações.

Por sua vez, os objetivos específicos que envolvem o robô Lyra são: i) buscar junto 
ao Ministério Público do Rio de Janeiro os resultados completos sobre as suas primeiras 
utilizações, ii) acompanhar os desdobramentos das violações identificadas e divulgadas 
pelo Ministério Público, iii) mapear as demandas consumeristas propostas no município 
de Valença no período compreendido entre 2017 e 2019, e iv) avaliar a possibilidade da 
sua aplicação útil na Comarca de Valença e se há alguma outra utilidade percebida pelos 
pesquisadores no decorrer do estudo.

METODOLOGIA

A pesquisa se desenvolverá através da coleta e tabulação de dados públicos 
disponibilizados pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e pelo Ministério Público do 
Rio de Janeiro, em seus sistemas de busca jurisprudencial e pelo portal Ministério Público 
em dados.

Para atingir os objetivos traçados, o mapeamento partirá das informações disponíveis 
sobre os resultados do robô Lyra de forma a se catalogar quais as principais temáticas 
identificadas e forma de atuação que tem se dado a este nesse momento inicial de 
implantação. Após a organização dos dados, passará a etapa de coleta das informações 
acerca das demandas consumeristas individuais propostas na Comarca de Valença 
no período de 2017 a 2019. Optou-se pelas demandas individuais uma vez que um dos 
interesses do robô Lyra é, justamente, permitir a coletivização das demandas, de forma 
que o mapeamento de ações coletivas tornaria ineficaz a pesquisa.

A reprodutibilidade do estudo será possível após a determinação precisa das palavras 
chaves pelos pesquisadores, o que será decidido em conjunto, e os dados tabelados serão 
organizados por interesse, ficando a pesquisa restrita a atuação no ramo consumerista, 
posto que é o de abrangência do mencionado robô. 

Durante o mapeamento dos dados, igualmente, serão feitas leituras de bibliografias 
atuais que possam lançar luz ao enfrentamento da questão, nova ao direito processual civil, 
sendo certo que, após a reunião do material e leitura, os dados serão cruzados para a análise 
que se pretende no que toca às possibilidades do robô do MPRJ no município de Valença.

Ante o exposto, o projeto de pesquisa não precisa de autorização de comitê de ética 
para seu pleno desenvolvimento por não envolver seres humanos ou animais.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa empreendida se encontra em sua fase de coleta de dados e, através de 
sua análise posterior, espera-se conseguir identificar em que medida o robô Lyra teria 
aplicabilidade no município valenciano, em seu âmbito de atuação – ações consumeristas – 
de modo que o estudo possa, ainda, contribuir com as discussões a respeito da implantação 
de projetos de Inteligência Artificial no processo civil brasileiro para que a absorção pelo 
Direito dessas novas tecnologias se dê através de procedimentos bem pensados e 
especializados.

Cumpre esclarecer que, os dados utilizados pelo robô Lyra provém de parcerias com 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, Secretaria de 
Saúde, Cadastro Nacional dos Conselhos Tutelares - CNCT, DATASUS, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, Censo Suas, Instituto de Segurança Pública - ISP, Relatório 
MCA, SARGSUS, Tribunal Superior Eleitoral - TSE e estudos e projeções feitos internamente 
no MPRJ, sendo, de tal forma, enviados requerimentos de acesso à informação tanto para 
o site do MPRJ, como para o CAO Consumidor e Contribuinte/MPRJ para que sejam 
fornecidos estes dados públicos, a fim de que sejam analisados.

Embora sejam divulgados relatórios e estudos sobre a utilização do robô no site do 
MPRJ, o acesso aos dados efetivamente utilizados nestes relatórios não é disponibilizado 
para consulta de maneira simplificada em qualquer plataforma de acesso ao público. 

CONCLUSÕES

Conclui-se portanto que, a pesquisa encontra-se apenas em sua fase inicial, como 
também a própria coleta de dados em si, tendo em vista que, como citado anteriormente, 
foram enviados requerimentos de acesso à informação para o site do Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro, bem como, para o Centro de Apoio Operacional das Promotorias 
de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e Contribuinte visando obter estes 
dados ou acessos a um portal de transparência utilizado pelo próprio órgão, e que possa 
apresentar um balanço das atuações do Robô Lyra até a presente data. Sendo utilizado 
como base, até então, dados fornecidos por meio de notícias no portal do site do Ministério 
Público do Estado do Rio de Janeiro. Portanto, para que possamos proceder com um 
mapeamento detalhado torna-se necessário o acesso aos dados utilizados pelo robô Lyra, 
de forma que se possa acessar e catalogar as principais demandas e assim formarmos 
um banco de dados para visualizarmos sua aplicabilidade nas demandas consumeristas 
individuais entre o período de 2017 a 2019 no município de Valença-RJ.
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RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo o estudo do sistema de consensualidade, 
representado pela oferta dos serviços de facilitação pré-processual, seja mediação ou 
conciliação, permeada pelo uso da tecnologia no Poder Judiciário brasileiro. Investiga-se em 
que medida o sistema judicial brasileiro vem caminhando para a concretização da Justiça 
como um serviço e não como um lugar, na esteira da proposta de Richard Susskind (2019). 
Nesse sentido, analisa-se a expansão dos métodos adequados de resolução de conflitos por 
meio de uso de ferramentas online que apontam para um Judiciário digital e consensual e o 
impacto causado pela Covid-19 nesse processo. Esse fenômeno já vinha sendo observado 
com a inserção das plataformas privadas que muito têm contribuído para a ampliação do 
sistema de consensualidade, porém esse não será objeto de investigação neste trabalho. 
O objetivo é mapear o sistema de consensualidade na via pré-processual no âmbito do 
sistema de justiça, que pode ou não estar conectado com algum serviço disponibilizado por 
plataformas privadas. Para tanto, realizou-se um levantamento de quais tribunais, dentre os 
Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais, adotaram sistemas pré-processuais 
de facilitação em seus sítios eletrônicos ou afins. 

1 Graduando em Direito pela Universidade Federal Fluminense (PUVR/ICHS). Membro do Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (GEMESC/UFF). Membro da Liga Acadêmica de Direito (LADI/UFF). 
Membro do Grupo de Estudos em Jurisdição, Constituição e Processo (GEJCP/UFF). 
2 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense (PUVR/ICHS). Membra do Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (GEMESC/UFF). Membra da Equipe de Estudos e Competição em 
Arbitragem (EARB/UFF). Membra do Grupo de Estudos em Direito, Saúde e Bioética Clínica (DSBC/UFF). 
3 Pós-doutora pelo IFCS/UFRJ/Coimbra (2019). Pós-doutora pelo Instituto de Medicina Social da UERJ (2009). Doutora 
em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003). Mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (1997). Atualmente é professora adjunta do Curso de Direito da Universidade Federal Fluminense (PUVR/
ICHS). Coordenadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (GEMESC/
UFF) e do Programa de Extensão MeditaUFF. Mediadora capacitada em Justiça Restaurativa. Mediadora judicial junto 
ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 
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INTRODUÇÃO

O mapeamento do sistema de consensualidade na via pré-processual no sistema 
judicial brasileiro foi realizado no período em que o Brasil já apresentava um avançado 
quadro de isolamento social, nos meses de maio e julho de 2020. Com a incidência da 
pandemia do vírus Sars-COV-2, a sociedade passou a enfrentar inúmeros novos desafios 
em decorrência do isolamento social e demandas que antes eram resolvidas no sistema 
presencial de prestação jurisdicional agora estão dificultadas. 

É certo que o Brasil já vinha se encaminhando para uma maior concretização do sistema 
de consensualidade como decorrência não só da Resolução no. 125/2010 do CNJ, bem 
como das Leis nos. 13.105/2015 e 13.140/2015. Nesse viés, buscou-se o afastamento da 
concepção combativa e de inimizade do conflito, mediante o incentivo aos métodos 
adequados de resolução de conflitos que podem ser potencializados com a aplicação de 
ferramentas online, a fim de garantir uma ampliação do acesso à justiça, em especial, no 
período de crise e de extraordinariedade vivido.

Nessa esteira, o presente artigo pretende questionar se o sistema de justiça brasileiro 
tem, de fato, aplicado a consensualidade como política pública e apontado para uma justiça 
digital no processo de implementação do sistema pré-processual de solução consensual 
de conflitos, de forma a caracterizar a prestação da justiça efetivamente como um serviço, 
como propõe Richard Susskind (2019). Para tanto, busca-se identificar quais tribunais se 
coadunam com essa evolução, construindo ou não sistemas pré-processuais online de 
mediação e conciliação.

METODOLOGIA

Realizou-se uma pesquisa documental e bibliográfica, a partir de fontes como sites, 
livros, artigos, entre outros, com o objetivo de contextualizar o sistema de consensualidade 
como política pública no Brasil. Para mapear o sistema de consensualidade no Poder 
Judiciário, recorreu-se a aplicação de um formulário com perguntas fechadas a fim de 
identificar a presença de determinadas variáveis, bem como a sua quantificação. Para fins 
de coleta dos dados, valeu-se dos sítios eletrônicos dos respectivos tribunais, com posterior 
consolidação e tabulação dos resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No meio social, pode-se dizer que as espécies de conflito variam conforme o momento 
em que a sociedade se encontra, ou seja, quanto mais complexas se tornam as relações, 
maior é o número de litígios que delas decorrem. Tais demandas, entretanto, passaram a 
ser tratadas sob uma perspectiva de confronto e animosidade, tornando a satisfação de 
um direito uma experiência desagradável para os envolvidos, independente do resultado 
obtido (HERNÁNDEZ; ADELARDI, 2007).  
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Ademais, além do desgaste pessoal, as dificuldades atreladas aos métodos tradicionais 
do de prestação jurisdicional distanciam os cidadãos do Judiciário e ensejam falta de 
confiança no seu poder de resolver seus conflitos. Assim, como afirma Rolando Joaquin 
Ortega Hernández (2008), ao promover acesso universal e facilitado à justiça, o Estado 
assumiu a obrigação de lidar com um grande volume de litígios, que não podem ser 
analisados com eficiência apenas pela via adjudicada.

Diante de tais dificuldades, fala-se na superação da cultura da sentença para a cultura 
da paz, ensejando o aumento na utilização de práticas consensuais como instrumentos 
jurídicos e, consequentemente com a consolidação do Tribunal Multiportas (multi-door 
courthouse) (LEVY, 2013). 

O monopólio da jurisdição estatal para resolver os conflitos de forma definitiva está 
sendo provado pelo espaço digital na medida em que (i) desconecta o acesso à justiça 
da noção de territorialidade e (ii) cria novos atores de prestação jurisdicional (MARINHO, 
RIBEIRO, 2017).

Houve potencialização da inserção da tecnologia com o cenário de pandemia, diante do 
isolamento social forçado e da necessidade de interrupção de atendimento presencial das 
instituições. As alternativas virtuais possibilitaram a existência de novas formas de prestação 
jurisdicional. Gradualmente, verificou-se uma inserção dessas vias em paralelo ou no interior 
do sistema judiciário. O próprio CNJ passou a desenvolver, no período da pandemia, 
uma plataforma para oferta do serviço online de facilitações pré-processuais e, também, 
processuais para integração com os tribunais brasileiros (VALOR ECONÔMICO, 2019). 

Para tanto, nos meses de maio e julho de 2020, foi realizado um levantamento de 
quais tribunais brasileiros adotaram sistemas pré-processuais de facilitação em seus 
sítios eletrônicos ou afins, a fim de identificar: a) a existência ou não de um sistema de 
atendimento pré-processual de conflitos; b) sua modalidade (online ou presencial); c) a 
existência ou não da limitação de assuntos que podem ser resolvidos por meios consensuais 
pré-processualmente; d) a existência de normatização específica dos tribunais sobre o 
serviço; e) a facilidade de localização desses serviços pelas partes nos sítios eletrônicos dos 
respectivos tribunais; f) a existência de dados sobre os serviços prestados e g) os métodos 
disponíveis no sistema pré-processual. O universo da pesquisa se restringiu aos Tribunais 
de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais.

O levantamento permitiu identificar que, dentre os 27 Tribunais de Justiça analisados4, 
67% destes apresentam sistema de atendimento pré-processual, dentre os quais 12 (67%) 
são atendidos presencialmente, 5 (28%) de forma online, 1 (6%) tribunal5 apresenta ambas 
as formas de atendimento e 9 tribunais (33%) não apresentam sistema de atendimento 
pré-processual.

Os demais itens foram analisados considerando o universo de Tribunais de Justiça que 
apresentavam o serviço de atendimento pré-processual, ou seja, 18 tribunais. Em 10 tribunais 
(56%) constam a existência de um rol limitado de assuntos que podem ser resolvidos por 

4 Dados coletados até o dia 10/07/2020.
5 Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
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meios consensuais na modalidade pré-processual, enquanto em outros 8 (44%) não há 
esse tipo de limitação expressa.

No que diz respeito à normatização específica do tribunal sobre a temática, 15 tribunais 
(83%) regulamentaram a matéria – por meio de resoluções, entendimentos ou atos 
normativos de outra natureza – e 3 tribunais (17%) não o fizeram. 

Em relação à facilidade de localização, 9 tribunais (50%) dispõe em seu sítio eletrônico, 
de forma clara e acessível ao cidadão a opção de agendamento online ou, ao menos, como 
se dá esse procedimento de forma presencial6. Os outros 9 tribunais (50%) não têm esse 
tipo de facilitação. 

Quanto à existência de dados sobre os serviços prestados, tem-se que somente 6 
tribunais (38%) contabilizam estatísticas de uso do sistema pré-processual autocompositivo 
e as disponibilizam em seu sítio eletrônico. Os demais 12 tribunais (67%) não disponibilizam 
esses dados.

Quanto aos métodos disponíveis no sistema pré-processual dos Tribunais de Justiça, 
5 (cinco) utilizam somente a conciliação, dentre os quais 1 destes foi criado em decorrência 
da pandemia; e 13 (treze) tribunais utilizam a mediação e a conciliação como meios de 
tratamento pré-processual, tendo 4 (quatro) destes sido criados para suprir a demanda 
criada pela pandemia.

Já no âmbito dos Tribunais Regionais Federais, 3 tribunais (60%) dos 5 contam com um 
sistema de atendimento pré-processual dos conflitos, dentre os quais 2 (TRF-3 e TRF-4) o 
fazem de maneira presencial e 1 (TRF-2) realiza esse tipo de atendimento presencialmente 
e na modalidade online.

Os demais itens foram analisados considerando o universo de Tribunais Regionais 
Federais que apresentavam o serviço de atendimento pré-processual, ou seja, 3 tribunais, 
quer sejam, TRF-2, TRF-3 e TRF-4. Nos 3 tribunais (100%) há um rol limitado de assuntos que 
podem ser resolvidos por meios consensuais pré-processualmente e quanto à normatização 
específica, todos os Tribunais Regionais Federais que apresentam o sistema de atendimento 
pré-processual (3 tribunais) possuem normatização específica sobre o tema.

Em relação à facilidade de localização, 2 tribunais (67%) dispõe em seu sítio eletrônico, 
de forma clara e acessível ao cidadão a opção de agendamento online ou, ao menos, como 
se dá esse procedimento de forma presencial. O tribunal restante (33%) não tem esse tipo 
de facilitação. 

Quanto à existência de dados sobre os serviços prestados, tem-se que todos os tribunais 
(100%) contabilizam estatísticas de uso do sistema pré-processual autocompositivo e as 
disponibilizam em seu sítio eletrônico. 

No que diz respeito aos métodos disponíveis para o tratamento pré-processual, os 3 
tribunais (100%) valem-se da conciliação para a resolução dos conflitos.

6 Isso porque somente 5 (cinco) tribunais apresentam formas exclusivamente online de agendamento pré-processual de autocomposição. 
Dentre os 12 (doze) demais tribunais que apenas gozam de um sistema pré-processual presencial, há aqueles que conduzem o cidadão, 
de forma mais facilitada, a esse tipo de atendimento. Esses são os que se inserem no universo de tribunais que, tendo um sistema pré-
processual, presencial ou online, oferecem de forma acessível tal opção em seu sítio eletrônico. 
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CONCLUSÕES

O presente artigo revelou reflexões acerca da natureza específica dos métodos 
adequados de resolução de conflitos, em especial dos métodos consensuais, bem como 
das ferramentas online no sistema pré-processual de resolução de conflitos. O atendimento 
pré-processual, por meio do incentivo à consensualidade é capaz de otimizar o acesso à 
justiça com enfoque na desjudicialização. 

O momento de extraordinariedade vivido fomentou o surgimento de mais conflitos, 
bem como o incentivo da ampliação do serviço de atendimento pré-processual online com 
o uso de ferramentas como videoconferências para realização das sessões de facilitação.

Verificou-se, portanto, que está em franco desenvolvimento, no sistema de justiça 
brasileiro, a concretização não só do sistema de consensualidade como política pública, bem 
como de um processo de ampliação da prestação do serviço de justiça digital, de forma a 
caracterizar a prestação da justiça efetivamente como um serviço, como propõe Richard 
Susskind (2019) e não como um lugar, atrelado à ideia de territorialidade e à presença física.
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RESUMO

Segundo a AB2L, as lawtechs podem ser categorizadas de diversas formas, entre 
elas, “Analytics e Jurimetria” que consistem em plataformas de análise e compilação de 
dados e Jurimetria. A presente pesquisa teve como propósito analisar de que maneira 
os serviços oferecidos pelos softwares dessa categoria podem impactar o exercício da 
advocacia no Brasil, sobretudo no trâmite dos processos cíveis. Para obter a resposta do 
questionamento foi necessário entender quais são as empresas e os serviços factualmente 
oferecidos nacionalmente no contexto de pesquisa, análise jurídica e outras práticas 
realizadas por advogados. Através da apreensão exploratória para compreender os serviços 
e produtos oferecidos, a construção da pesquisa foi feita com a esquematização descritiva 
e abordagem comparativa objetivando pormenorizar o funcionamento da tecnologia 
objeto da análise. A conclusão atingida é que as lawtechs do ramo em questão, oferecem 
uma tecnologia que além de compatibilizar uma série de atividades de difícil realização 
humana, otimizando principalmente a eficiência e o gasto de tempo no serviço, afetam 
a própria forma de atuação do profissional, gerando maior previsibilidade, segurança e 
nível de conhecimento na atividade advocatícia, com a possibilidade de gerar estratégias 
preditivas eficazes na atuação judicial.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa buscou analisar o seguinte questionamento: como as lawtechs 
da categoria “Analytics e Jurimetria” (A&J) no país, podem beneficiar os advogados 
através da tecnologia de seu software. O universo jurídico em constante aprimoramento 
da análise e da pesquisa jurídica consoante à procura para resolução de tarefas com mais 
eficiência, segurança e produtividade fez com que novas tecnologias fossem oferecidas, 

1 Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela PPGSD / UFF; curso de extensão em ‘Media Law’ pela University of Oxford. 
Coordenador do Curso de Graduação em Direito UFF e da TV Universitária - TVR, ambos do campus Aterrado, em Volta 
Redonda/RJ. marcus_seixas@id.uff.br. Líder do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Comunicação e Mídia – DHCM.
2 Graduando em Direito pela UFF campus Aterrado Volta Redonda. rbaptista@id.uff.br. Pesquisador no Grupo de Pesquisa 
Direitos Humanos, Comunicação e Mídia – DHCM.
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automatizando atividades e inovando a realidade do profissional. As lawtechs de Análise 
de dados e Jurimetria são as que se propõe a aplicar raciocínio estatístico ao Direito, de 
forma a tentar prever resultados e oportunizar analise probabilística e estimativa nesta 
matéria (HORTA,2020). Assim, o recorte analítico teve foco na realidade já em curso no 
Brasil, com a presença de lawtechs regularizadas que oferecem a prestação do serviço 
A&J, para especialmente entender quais são as atividades que são transformadas de um 
trabalho pessoal para uma lógica de software e consequentemente como promovem uma 
prestação jurisdicional mais efetiva nos escritórios de advocacia ou departamento jurídicos 
na realização do ofício processual, jurídico e organizacional na figura do advogado. 

O estudo tem relevância teórica por adotar uma perspectiva inédita sobre a matéria, 
analisando-a pelo cenário fático nacional, e original, ao sistematizar e comparar as 
empresas, na busca de demonstrar aos profissionais e estudantes como a ciência de dados 
é solidificada atualmente. Ainda, a relevância prática consiste na demonstração de atitudes 
viáveis de serem compreendidas na pesquisa, analise jurídica e prestação do serviço pelo 
advogado, através de explicar como a tecnologia otimiza tal oficio. 

METODOLOGIA

Durante a pesquisa foi abordado o estudo sobre a relação da prática advocatícia e a 
análise de dados, a contextualização das lawtechs, o recorte no cenário brasileiro, e a análise 
comparativa entre as ferramentas disponibilizadas pelo software e a atividade humana, 
visando entender o consequente possivel efeito dessa tecnologia no trabalho do advogado 
e nos processos em que atua. No Brasil, como principal expoente de informações sobre 
lawtechs temos a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), uma associação 
de empresas de tecnologia focadas no mercado jurídico, que objetiva a criação de um 
espaço de diálogo entre as empresas, os advogados, os escritórios, os departamentos 
jurídicos e as instituições jurídicas existentes. A associação disponibiliza uma listagem no 
formato de “radar” das empresas e startups associadas, as dividindo em 11 categorias, 
caracterizadas conforme seu cerne de atuação principal. Na classificação “Analytics e 
Jurimetria” temos as que empresas que oferecem um software de análise e compilação 
de dados e Jurimetria. Com base nisso, tomamos como base o radar disponibilizado, já 
que apresenta o endereço online dessas lawtechs em nosso país. 

Nesse sentido foram analisadas as vinte empresas listadas no radar do site da AB2L 
na classificação Analytics e Jurimetria com o objetivo de sistematizar as características de 
funcionamento e produtos que cada empresa promove, objetivando obter um panorama 
descritivo do que elas oferecem na prática em nosso país. A partir do radar verificamos 
nas informações disponibilizadas online, os serviços das empresas AP Informação, Blue 
Standard, Data Lawyer, Deep Legal, Digesto, Digital Law, Escavador, Fore Legal, Impact, 
Jurimetria Neural, Juristec, Kurier, Legal Insights, Neural Mind, Optimum, Semantix, Softplan, 
ST Law, Turivius e Kaipler.
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Destarte realizamos as seguintes considerações: 1- Os serviços foram analisados com 
base no site da empresa, a descrição de seu funcionamento, vídeos e imagens explicativas 
sobre o software, considerando as características postas de acordo com o que a empresa 
oferece taxativamente, somada com a análise do que demonstrava do funcionamento 
do produto, logo uma análise estrita ao disponibilizado na internet. 2-Da amostra, três 
empresas não foram consideradas para a tabela (AP Informação, Escavador e Kaipler) 
devido possuírem um produto específico, guardando pouca relação com a pesquisa e 
as outras empresas do ramo, de forma a não preencherem o mínimo de demarcações 
encontradas. 3- Não foram considerados as funcionalidades encontradas em somente três 
ou menos empresas, como também aquilo que as empresas colocam como diferencial 
especifico no uso das tecnologias em comum. 4-Foi considerado o conjunto Empresa/
Software (E/S) tendo em vista que as empresas oferecem suporte na utilização do software. 
5- Foi desconsiderada a venda de cada produto em separado, mesmo que ocorrido na 
realidade em algumas delas, devido inclusive à possível contratação em conjunto. 6- A 
empresa Data Lawyer foi analisada também no nome Data Lawyer Insight por apresentar em 
sites diferentes os diferentes produtos e serviços. 7- As empresas provedoras de softwares, 
que geram serviços em separados, por serem as provedoras primárias, foram consideradas 
de forma única.

Assim, foi criada uma tabela de serviços, um comparativo de demarcação do que cada 
uma dessas empresas oferece, de modo que pudéssemos analisar depois a relação desses 
serviços com a prática do advogado. O primeiro passo foi a pesquisa nos sites das empresas 
listadas e identificação dos serviços oferecidos, o segundo passo foi a criação da tabela 
de demarcação, onde todas as empresas analisadas seriam marcadas possuidoras ou 
não, da característica ou produto. Por último, o terceiro passo foi a otimização da tabela ao 
perceber serviços/características que eram unânimes. Na finalização foi criada a legenda 
da tabela, separando-se em duas, “Serviços Próprios do Modelo Analytics e Jurimetria” 
e outra “Serviços de Gestão” tendo como critério o conjunto conceitual dos serviços 
oferecidos. Dessa maneira foi possível obter uma visualização diagramática dos serviços 
oferecidos pelas empresas, e realizar a apreensão descritiva e a posterior comparação 
dessas atividades e serviços realizados por um aspecto humano, independente do uso de 
tecnologia, no ramo da advocacia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com base no desenvolvido pôde-se perceber que os serviços apresentados mantêm 
ligação com um ferramental possível de utilização autônoma na advocacia privada, porém, 
a característica do serviço prestado fundamentalmente alia-se a uma lógica virtual e 
computadorizada. A plataforma A&J por mais que ferramentas de análise e pesquisa 
- devido às inovações tecnológicas - ofertam produtos inegavelmente realizados por 
software, e que mesmo de uma forma básica de sistema já se tornam impraticáveis a busca 
desse tipo de análise por um trabalho pessoal. A automatização de serviços em uma só 
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plataforma diminui drasticamente a carga de conhecimento, recursos humanos e tempo 
que seriam gastos para a realização dos serviços. 

Na medida que opera a “Dashboard/ análise de dados/ big data” que prepara e identifica 
grandes volumes de dados para funções de pesquisa e apreensão, a tecnologia acrescenta 
valor a capacidade informativa do usuário. Como exemplo, tem-se para funções de pesquisa 
de citações e captura de decisões administrativas, além de ser possivel identificar as teses 
jurídicas mais incidentes e seu resultado por turma ou por tribunal. O software confere à análise 
jurídica mais certeza ao avaliar uma vasta quantidade de informações contidas em julgados, 
precedentes e jurisprudência dos tribunais. (DE ANDRADE; DE CASTRO; PINTO 2020).

Com o “Monitoramento e extração de dados públicos” o software a partir do rastreamento 
periódico de bases de dados jurídicas propicia o acompanhamento e resumos contínuos 
de novas propostas legislativas, regulamentos, jurisprudência e mudanças administrativas, 
tornando o usuário atualizado automaticamente de alterações que demandaria tempo 
procurando ou em alguns casos passariam impercebíveis. 

Ainda, a Jurimetria fornece informações baseadas em dados precedentes sobre como 
juízes, desembargadores, advogados e partes se comportaram, calculando assim como eles 
provavelmente se comportarão no futuro numa mesma situação. (DE SOUZA, 2019). Dessa 
maneira traz uma vantagem a análise jurídica do advogado utilizador sobre aquelas da parte 
contrária, visto a maior previsão na construção de estratégias de litígio bem informadas. 
Além disso, uma das maiores dificuldades do advogado consiste na preocupação com o 
atendimento ao cliente, fidelização e pronta resposta às demandas apresentadas, com o 
usuário possuindo mecanismos capazes de conferir uma predição dos acontecimentos, o 
diálogo com o cliente se torna mais claro e mais informativo. Isso é especialmente visto no que 
diz respeito ao provável resultado, custos e cronograma do caso, na medida em que há uma 
noção mais abrangente sobre casos semelhantes, obtendo por consequência, um melhor 
gerenciamento das expectativas dos clientes. (DE ANDRADE; DE CASTRO; PINTO 2020).

A análise preditiva, que envolve criar afirmações sobre a melhor abordagem para 
o litígio, realiza a captação de dezenas de variáveis em todos os pontos do problema, 
possibilitando que os advogados identifiquem a teoria mais adequada ao caso único, o 
que consequentemente, permite a ampliação das técnicas de desenho de estratégias 
para o litígio. (ALARIE, NIBLETT e YOON, 2018). Ainda, como é possível extrair informações 
confiáveis para mostrar os tipos de tópicos vistos por um juiz e com qual frequência, traz uma 
vantagem, na medida em que gera maior compreensão quanto aos tribunais, às jurisdições 
e às propensões dos juízes para decidir, fazendo que o usuário possa traçar a estratégia 
mais forte possível. 

Portanto, a tecnologia disponibilizada pelas lawtechs no Brasil possibilita para o 
exercício da advocacia maior transparência na comunicação judiciária, maior eficiência 
da administração do negócio, uma análise jurídica com maior nível de certeza e previsão, 
a prestação de um serviço em geral mais célere e efetivo, um novo horizonte de 
competitividade, um melhor acompanhamento e visualização dos trâmites processuais 
e a criação de estratégias de atuação. A longo prazo, a previsão possível seria, na medida 
que essa tecnologia é liberada e absorvida, observar a tendência de uma condução de 
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demandas mais aliada a realidade fática, com a procura pelo estabelecimento de parâmetros 
mais elevados sobre sua eficácia e transparência.

CONCLUSÕES

Com base em todo desenvolvido pôde-se perceber que as lawtechs do ramo Analytics 
e Jurimetria com atuação no Brasil oferecem tecnologias capazes de automatizar uma 
série de atividades que compõem um conjunto cada vez mais distante de ser passível de 
ser realizado por atividade humana. A integração da lógica em software na análise jurídica 
realizada por advogados, oportuniza maior certeza e maior base de conhecimentos no 
ofício jurídico, desde o atendimento ao cliente até a finalização dos processos judiciais. A 
ferramenta A&J traz a capacidade de criação de estratégias preditivas com maior facilidade, 
inovando o modo de pensar e agir do usuário.

Os serviços oferecidos na plataforma A&J sejam propriamente ditos ou de gestão, 
demonstram que o software possibilita em um único meio a síntese de diferentes ferramentas 
com a compatibilização de uma série de conhecimentos separados. O que seria feito por 
diferentes profissionais, instrumentos e universos de conhecimentos é oferecido não só 
pelo próprio software, mas como também pela empresa que promove o serviço oferecido, 
através do aparato de consultoria, tutorial e treinamento. 

Devido às dificuldades técnicas de pesquisa sobre os dados públicos e controle 
de dados big data externos e internos, a utilização de um software capaz de realizar 
automaticamente esse tipo de captura fornece ao usuário uma facilidade notável na 
apreensão e pesquisa sobre informações de diversos fenômenos do universo jurídico. A alta 
capacidade e didática dos sistemas de pesquisa contrastantes com aqueles disponíveis no 
país, oferecem destreza, redução do tempo gasto e maior produtividade para o advogado 
que poderá ainda, ser automaticamente avisado de dados que precise acompanhar. 

Portanto, a transformação pela utilização dessa tecnologia cada vez mais se torna 
realidade em nosso país, sendo necessário recordar que em sua maioria, automatizações 
tecnológicas criam cenários praticamente irreversíveis, trazendo vantagens internalizadas 
pelo uso constante do novo ferramental. Assim, esse cenário de avanço aumenta a 
demanda por profissionais atualizados capazes de inserirem as novas práticas em seu 
seio de aprendizado e atuação. É possível notar então que aqueles que se adaptarem e 
mais cedo internalizarem esse tipo de tecnologia vislumbrarão com mais tranquilidade 
seus benefícios em detrimento daqueles que resistem a inovação e consequentemente 
dirimem sua capacidade competitiva. 
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RESUMO

A falta de efetividade na entrega da prestação judicial, decorrente do recorrente 
descumprimento de decisões judiciais impondo obrigações de fazer e de não fazer, é tema 
urgente e que deve ser discutido de forma mais contundente. Embora haja previsão legal 
para que o magistrado possa adotar as medidas que entenda necessárias à satisfação do 
exequente, nos cumprimentos de sentenças que reconheçam a obrigação de fazer ou de 
não fazer, tal previsão não é frequentemente adotada na prática, de modo que dificilmente 
são vislumbradas medidas diferentes da imposição de astreinte para coagir o devedor a 
cumprir a decisão judicial. Diante deste cenário, o presente trabalho pretende analisar a 
aplicação do art. 536 do Código de Processo Civil nos tribunais brasileiros, bem como 
as consequências decorrentes da adoção da fixação de astreinte como único modo de 
garantir a efetividade da decisão judicial. Pretende-se, ao final, sugerir soluções alternativas, 
que desestimule o que pode ser chamado de “indústria da astreinte” e, ao mesmo tempo, 
garanta o cumprimento das decisões judiciais.

INTRODUÇÃO

A chamada astreinte possui previsão, atualmente, no parágrafo primeiro do artigo 536 
do Código de Processo Civil, como uma das medidas a serem adotadas pelo magistrado 
para garantir a satisfação do exequente no cumprimento de sentença de obrigação de 
fazer ou não fazer.

O dispositivo citado prevê que:

Art. 536 No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 
fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da 

1 Mestra em Direito Público e Evolução Social pela Universidade Estácio de Sá (UNESA-RJ). Especialista em 
Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (EMERJ). 
Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Advogada. E-mail: nsmelloar@gmail.com.
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tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar 
as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, 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.

Pode-se retirar, da mera leitura do dispositivo, duas importantes conclusões. A primeira 
delas é que a astreinte é espécie de multa processual que, ao contrário das multas em 
sentido amplo, não possui caráter punitivo, tampouco caráter ressarcitório. A astreinte 
possui natureza meramente coercitiva, representando meio para coagir o devedor a cumprir 
a decisão judicial a ela atrelada. 

Tanto é assim que, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, a astreinte 
não integra a condenação principal, ou seja, não tem natureza jurídica condenatória (STJ, 
2017). Prova prática disso é que sequer incide a verba honorária sobre o valor estipulado a 
título de multa, isto é, a multa não integra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. 

A segunda conclusão que pode se alcançar é que a estipulação da astreinte é apenas 
uma das medidas que o magistrado pode adotar para assegurar a satisfação do exequente. 
Além da imposição de multa, o parágrafo primeiro prevê a possibilidade de que o juiz 
determine a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras, 
o impedimento de atividade nociva, dentre outras medidas – como expressamente dispõe 
o dispositivo, deixando claro que não se trata de um rol taxativo das medidas a serem 
adotadas.

A questão que se coloca neste trabalho, no entanto, é que não é recorrente em grande 
parte dos tribunais brasileiros2 a aplicação de qualquer medida diferente da imposição 
da multa, o que acabou por gerar consequências nocivas ao processo civil em geral, 
desvirtuando a natureza da astreinte – que acabou se tornando fonte de enriquecimento 
sem causa, razão pela qual este trabalho se refere à “indústria da astreinte”, em clara alusão 
às mesmas questões verificadas quanto ao dano moral.

O descumprimento de uma decisão judicial que impõe uma obrigação de fazer ou 
não fazer, cujas causas não serão abordadas neste trabalho, tem gerado efeitos, como a 
inobservância ao duty to mitigate the loss pelos autores das demandas, que permanecem 
inertes aguardando o decurso do tempo e, consequentemente, a acumulação do valor da 
multa. 

Deste modo, as multas atingem valores astronômicos que, além de gerar o 
enriquecimento sem causa das partes e desvirtuar o intuito da astreinte, causa outro grave 
problema: a insegurança jurídica decorrente da disparidade das decisões judiciais sobre 
o tema nos tribunais brasileiros. 

A divergência é tanta que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça não há consenso, 
de modo que há divergência entre as Turmas que julgam as questões relacionadas à 
desproporção do valor atingido pela multa.

2 Considerando-se que, neste trabalho, foram analisadas decisões de dez Tribunais de Justiça do País, como já elucidado.
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Outro ponto de suma importância é o entendimento consolidado por meio da edição do 
verbete sumular nº410 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a intimação pessoal 
do devedor para cumprir a obrigação de fazer é condição necessária à exigibilidade da 
multa. (STJ, 2010).

Esse entendimento, além de não ser observado por alguns tribunais, o que gera uma 
enxurrada de recursos ao Tribunal Superior, acaba por retirar a efetividade da multa, já 
que muitas vezes, após anos de processo, a multa é afastada em razão de não ter sido 
determinada a intimação pessoal do devedor – e a obrigação de fazer, em muitos casos, 
permanece sem cumprimento.

Essas são as razões pelas quais o tema é tão relevante e que tornam premente a 
necessidade de que sejam adotados meios alternativos à satisfação do exequente em 
uma ação de obrigação de fazer ou não fazer, que não a imposição de astreinte.

METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa aplicada e descritiva, já que tem como objetivo a análise da 
aplicação de princípios fundamentais do processo civil e de previsões legislativas nas 
decisões judiciais brasileiras. No que se refere a sua abordagem, o presente trabalho é 
qualitativo, já que não pretende apresentar dados quantitativos específicos, mas sim coletar 
alguns exemplos de julgados, retirados de dois tribunais de cada região do País – sendo eles 
os Tribunais de Justiça dos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Bahia, Ceará, Amazonas, Pará, Distrito Federal e Mato Grosso - de modo a demonstrar a 
problemática da imposição da astreinte como único meio para a satisfação da tutela de 
obrigação de fazer ou não fazer.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

São normas fundamentais do processo civil brasileiro o princípio da efetividade, 
consistente no direito fundamental à satisfação da tutela executiva, assim como o princípio 
da menor onerosidade da execução. Isso quer significar que se deve buscar sempre a 
efetividade da tutela pretendida e, ao mesmo tempo, o meio menos oneroso para a execução 
daquela medida. 

As pesquisas realizadas em tribunais de todas as regiões do Brasil3 demonstram que a 
imposição da astreinte é a medida mais adotada para alcançar a satisfação do exequente, 
na tentativa de compelir o devedor a cumprir determinada obrigação. 

A imposição da multa como único meio para se alcançar o cumprimento de determinada 
obrigação tem causado alguns problemas práticos. O primeiro é o desvirtuamento do 
instituto. Os credores, cientes de que o descumprimento da obrigação gera multa, na maioria 

3 Foram estudados os Tribunais de Justiça dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, 
Ceará, Amazonas, Pará, Distrito Federal e Mato Grosso.



208

dos casos imposta com periodicidade diária, mantém-se inertes, deixando de cumprir o 
seu dever, decorrente da boa-fé objetiva, de mitigar seus próprios prejuízos, aguardando a 
acumulação de valores decorrentes do decurso do prazo de descumprimento da obrigação.

Outro ponto primordial é a insegurança jurídica decorrente das díspares decisões 
judiciais sobre o tema nos tribunais brasileiros. Há tribunais que entendem por reduzir o 
valor atingido a título da multa, com base no parágrafo primeiro do artigo 537 do Código 
de Processo Civil, utilizando como critério o valor da obrigação principal imposta naquele 
processo. Outros, o valor do objeto discutido na ação. Já outros tribunais entendem por 
reduzir apenas o valor da multa diária, quando imposta de forma excessiva, mantendo, no 
entanto, o período de seu descumprimento.

As Terceira e Quarta Turmas do Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento 
divergente quanto ao tema. Enquanto uma reduz apenas o valor diário da multa, a outra 
reduz o montante final atingido, quando exorbitante4. 

Há, ademais, o entendimento segundo o qual aquela Corte apenas aprecia e julga 
questões atinentes à redução da multa quando esta seja realmente exorbitante ou excessiva. 
Caso contrário, a admissibilidade do recurso é obstada pela Súmula 7, que impede que o 
Tribunal Superior aprecie fatos e provas. Tal critério, no entanto, é subjetivo. Quem define 
o que é um valor exorbitante ou excessivo?

Por fim, há que se ressaltar o teor da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, que 
prevê que a intimação pessoal do devedor é requisito necessário à exigibilidade da multa 
atrelada àquela obrigação. Apesar de se tratar de entendimento consolidado, inclusive 
objeto de verbete sumular, alguns tribunais insistem em não o aplicar, fato que gera uma 
grande quantidade de recursos ao tribunal superior, que já é extremamente sobrecarregado.

Ademais, nos casos que não houve, de fato, a determinação de intimação pessoal 
do devedor para cumprir a obrigação de fazer, a multa acaba por ser afastada, 
independentemente do transcurso do tempo e do valor atingido, o que, por óbvio, torna 
a aplicação da multa inefetiva e causa enormes prejuízos processuais, eis que viola 
expressamente os princípios da celeridade e economia processuais.

Deste modo, é premente a necessidade de que os tribunais comecem a adotar outras 
medidas, que não a imposição da multa, para buscar atingir a satisfação do exequente. 
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por exemplo, editou o verbete sumular nº 144, 
que dispõe que nas demandas que versem sobre cancelamento de protesto, de indevida 
inscrição em cadastro restritivo de crédito e de outras situações similares que envolvam 
o cumprimento de obrigações de fazer fungíveis, “(...) a antecipação da tutela específica e 
a sentença serão efetivadas através de simples expedição de ofício ao órgão responsável 
pelo arquivo dos dados.”

4 Alguns exemplos destes julgados são:
STJ. AgInt no AREsp 1625951 / SE. Quarta Turma. Relator Ministro Raul Araújo. DJe 26/08/2020.
STJ. AgInt no AREsp 1661221 / SP. Quarta Turma. Relator Ministro Raul Araújo. DJe 20/10/2020.
STJ. AgInt no AgInt no AREsp 1256733 / BA. Quarta Turma. Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. DJe 09/04/2019.
STJ. REsp 1840693 / SC. Terceira Turma. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. DJe 29/05/2020.
STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1781414 / SP. Terceira Turma. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. DJe 19/03/2020.
STJ. AgInt no AREsp 1517002 / RS. Terceira Turma. Relator Ministro Moura Ribeiro. DJe 18/12/2019.
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A expedição de ofício aos órgãos responsáveis por determinados dados é medida 
muito mais eficaz e que evita todos os problemas já expostos relacionados à imposição 
da astreinte. As medidas previstas no parágrafo primeiro do artigo 536 do Código de 
Processo Civil, como a busca e apreensão de coisas, igualmente é medida mais eficaz do 
que a determinação de que o devedor entregue determinada coisa, sob pena de multa, 
por exemplo. 

CONCLUSÕES

Conclui-se, portanto, que apesar de a natureza coercitiva da astreinte, e seu intuito de ser 
mero meio de compelir o devedor a cumprir uma decisão judicial que determine a obrigação 
de fazer ou não fazer, a aplicação da multa na prática não tem sido uma medida efetiva. 
Além de ter se transformado em uma “indústria da astreinte”, de modo que os exequentes 
se mantém inertes durante um longo período para, ao final, pleitear valores astronômicos 
a título de multa, sendo fonte de enriquecimento sem causa, tem gerado insegurança 
jurídica decorrente da divergência do tema entre os tribunais brasileiros e dentro do próprio 
Superior Tribunal de Justiça.

Assim, é necessário que os magistrados e os tribunais comecem a adotar outros meios 
para a satisfação do exequente, como a legislação processual expressamente autoriza. 
A expedição de ofício a órgãos como DETRAN, INSS, SPC e SERASA, são exemplos de 
medidas de simples adoção pelo magistrado e que são muito mais eficazes à satisfação 
do exequente do que a determinação da obrigação de fazer às empresas litigantes. 

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, por não gerar efeitos 
com repercussão no mundo dos fatos, mas apenas ressarcitórios e intimidatórios, a multa 
deve guardar feição de última ratio, devendo o magistrado considerar que a legislação 
processual prevê uma série de medidas mais eficazes, que significam a pronta satisfação 
do direito do demandante.

A conclusão é, portanto, de que tais medidas deveriam ser mais implementadas pelos 
magistrados, em detrimento da imposição da multa, já que, como demonstrado, não é 
medida eficaz à satisfação do exequente e possui, como consequências, uma série de 
problemas de difícil solução.
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RESUMO

A evolução tecnológica tem atingido cada vez mais o mundo jurídico brasileiro, como 
demonstra, por exemplo, a recente promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados. No 
direito contratual a “novidade”, são os contratos e assinaturas eletrônicos, que são utilizados 
para substituir os arcaicos contratos físicos e assinaturas “mecânicas”, de forma a dar 
validade e ciência à determinado negócio jurídico. Desta forma, o presente trabalho tem 
como objetivo investigar a validade dos contratos e das assinaturas eletrônicas no âmbito 
do direito processual. As investigações farão uso da modalidade de pesquisa bibliográfica, 
se valendo da doutrina e da jurisprudência para responder as questões suscitadas ao longo 
do trabalho.

INTRODUÇÃO

O Direito ao ser evidenciado como um fato social, manifesta-se “como uma das 
realidades observáveis na sociedade” (ROSA, 1996, p. 57). Dessa forma, o fenômeno 
jurídico é percebido como um objeto condicionado pela sociedade e ao mesmo tempo 
condicionante da mesma, seu objetivo é garantir o controle social por meio da norma 
jurídica, em busca de uma possível coexistência da sociedade.

1 Doutor em História Comparada PPGHC/UFRJ e docente da UCAM nos cursos de Direito e História. Professor substituto 
no curso de Comunicação Social UERJ em 2009. Mestre em Comunicação Social no PPGCOM- UERJ. Possui graduação 
em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1996), advogado, formado em Direito pela Universidade Estácio 
de Sá (2004) e Bacharel em Francês - UNIVERSITÉ NANCY III (1999). Tem experiência nas áreas de História, Comunicação, 
Direito e Sociologia com ênfase em História da América, Contemporânea e Relações Internacionais, disciplina na qual 
possui Especialização e em pesquisas acadêmicas sobre esporte. Autor de diversos artigos acadêmicos e organizador 
do livro “Copas do Mundo. Comunicação e Identidade Cultural no país do futebol” (EDUERJ-2014). Membro dos grupos 
de pesquisa Sport/UFRJ e Esporte e Cultura/UERJ. E-mail: alvarodocabo@yahoo.com.br
2 Graduando do Curso de Direito pela Universidade Candido Mendes (UCAM). E-mail: marcelo.rcoutinho22@gmail.com
3 Graduando do Curso de Direito pela Universidade Candido Mendes (UCAM). Atualmente exerce a função de estagiário 
junto ao Ministério Público Federal (MPF/PRR-2). E-mail: gps_rj@hotmail.com.
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Todavia, a dinamicidade evolucional da sociedade nem sempre é acompanhada de 
perto pelo Direito; esse fato é por exemplo evidenciado na crescente evolução tecnológica 
do mundo contemporâneo que não tem sido acompanhada pelo ordenamento jurídico 
brasileiro. Nesse sentido se inserem os contratos eletrônicos e as assinaturas eletrônicas, 
os quais, embora já presentes, na prática social e empresarial brasileira, tendo sido ainda 
mais utilizados no contexto da pandemia do vírus covid-19, ainda não são devidamente 
regulados pelas normas jurídicas existentes.

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo investigar o entendimento adotado 
no ordenamento jurídico brasileiro no que se refere a esses institutos, sobretudo o seu 
tratamento no âmbito do direito processual.

Serão investigadas as normas de direito material que tratam da matéria, bem como 
sua evidenciação na prática judicativa dos Tribunais levando em consideração a virada 
tecnológica do processo. 

METODOLOGIA

Para se chegar aos resultados propostos, se recorrerá à modalidade de pesquisa 
bibliográfica, fazendo o uso de doutrinas jurídicas brasileira, bem como o uso de artigos 
científicos e trabalhos que se mostrarem pertinentes aos temas abordados. Outrossim, 
serão investigados os entendimentos jurisprudenciais adotados pelo Superior Tribunal de 
Justiça no tocante as questões analisadas.

A pesquisa terá um caráter majoritariamente descritiva-exploratória pois se preocupará 
com a atuação prática das assinaturas e contratos eletrônicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os contratos eletrônicos e as assinaturas digitais são consequências da crescente 
globalização e da informatização da sociedade brasileira, fruto da evolução tecnológica 
social contemporânea. 

Embora os contratos e assinaturas eletrônicas estejam cada vez mais sendo utilizados 
por pessoas físicas e jurídicas em negócios jurídicos corriqueiros, como por exemplo a 
compra de um produto online, bem como em negócios jurídicos não tão comuns, como 
contratos de renegociação de dívida, a inexistência de uma norma regulamentadora capaz 
de tratar de maneira específica todos os subgêneros desses institutos acaba por gerar uma 
insegurança jurídica por quem os pretende usar.

Por outro lado, os entendimentos jurisprudenciais nem sempre refletem a segurança 
jurídica evidenciada nesses tipos de relação jurídica, uma vez que o uso desses institutos 
ficaria vinculado ao entendimento dos tribunais, fato que revela um relativismo e uma 
incerteza jurídica. 
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CONCLUSÕES

Em que pese o atual código de processo civil ter adotado um modelo misto em relação 
aos processos físicos e eletrônicos (NUNES; BAHIA; PEDRON, 2020, p. 741), ainda pairam 
diversas dúvidas e omissões em relação a alguns procedimentos.

Uma dessas incertezas jurídicas está relacionada a validade das assinaturas e contratos 
eletrônicos, os quais influenciam e muito a prática judicativa dos Tribunais, uma vez que tais 
institutos repercutem diretamente na seara da tutela jurisdicional executiva e no âmbito das 
provas produzidas em um processo. 

Por outro lado, embora os Tribunais possam vir a divergir em relação a validade ou 
não das assinaturas digitais, uma das novidades trazidas no código de processo civil 
são os chamados negócios processuais, previstos no art. 190 do CPC. Este instrumento 
abre a discussão sobre a validade das convenções feita pelas partes no âmbito do direito 
processual.

A partir desses apontamentos, a pesquisa chega aos resultados preliminares de 
que embora a legislação seja omissa em de fato regular os contratos e as assinaturas 
eletrônicas em toda a sua completude, o código de processo civil permite as partes 
firmarem convenções processuais atípicas, revelando assim uma possível abertura para a 
validação dos contratos e assinaturas eletrônicas dentro do processo para fins de execução 
ou provas, por exemplo.
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RESUMO

A tecnologia produziu diversas mudanças no âmbito sociocultural desde a sua 
implementação. Através de seu viés técnico, a humanidade desenvolveu-se de forma 
mais célere e ocasionou uma grande troca de informações pelos usuários. Em questão, 
a Constituição Federal da República Brasileira de 1988 protegeu em seu artigo 5, inciso 
X, o direito à privacidade e intimidade no tocante às situações da época. Vale observar 
que o mundo está em constante mutação e, nesses últimos 30 anos, o conceito de vida 
privada fora reformulado empiricamente. Este resumo expandido almeja levantar ideias e 
discussões sobre a definição da esfera privada, diante da internet que invade e utiliza para o 
seu funcionamento dados pessoais de seus usufruidores. Logo, são exploradas as críticas 
e análises de textos normativos e didáticos, os quais abordam sobre o tema em questão. 
O objetivo é fundamentar a tese a qual defende a mutabilidade de conceitos jurídicos no 
espaço de tempo, uma vez que o conceito de privacidade do legislador difere da concepção 
atual, pelo advento de inovações tecnológicas.

INTRODUÇÃO

Em 2012, a varejista norte-americana Target conseguiu descobrir que uma de suas 
clientes estavam grávidas, antes mesmo dela comprar as fraldas ao bebê. O responsável 
pelo software de armazenamento de dados, Andrew Pole, explicou que o programa utilizado 
se baseia no comportamento humano, em que cada compra é gravada em um histórico 
individual do consumidor. Com isso, é realizado diversos testes e análises com cruzamento 

1 Graduanda em Direito na Faculdade IBMEC (Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais). Conclusão do ensino 
fundamental e ensino médio no Centro Educacional Espaço Integrado. Fluente em inglês pelo IBEU (Instituto Brasil-
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(Diploma de Español como Lengua Extranjera) no nível B1. 
2 Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Mestre em Filosofia pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ); Graduado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Graduado em 
Direito pela Universidade Gama Filho (UGF). Professor nas áreas de Filosofia e Direito e pesquisador com Diretório de 
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de dados para descobrir alguns padrões e incentivar a compra de possíveis produtos, os 
quais seriam vendidos ao usuário.

O resultado da avaliação para a jovem relatou uma alta probabilidade de gravidez, sendo 
indicados para a compra loções sem perfume, pomadas hipoalergênicas e suplementos 
de magnésio. O estabelecimento enviou diversos cupons correspondentes à residência do 
possível recém-nascido, gerando um grande desentendimento, pois nem os pais sabiam 
da existência do feto.

Exemplos como esse demonstram a atual facilidade de se dispor de informações 
pessoais em prol de propagandas direcionadas e fins de retenção para o uso de empresas. 
Cada vez mais, companhias usam elementos pessoais para desenvolver e ampliar o seu 
marketing, podendo ultrapassar e mitigar alguns direitos da personalidade. Diante deste 
cenário, é válido refletir sobre até que ponto os dados privados podem ser usados como 
meios de pesquisa e aproveitamento para um software ou internet. 

O artigo 5, inciso X, da Constituição Federal, tutela em sentido amplo a intimidade e a 
vida privada - matérias imprescindíveis e essenciais para a preservação de uma vida íntima 
e de segredos, mesmo em sociedade. A primeira diz respeito a informações mais sigilosas 
e inacessíveis a terceiros, tal como o código do cartão de crédito e a senha de uma rede 
social. Segundo Renè Ariel Dotti, a intimidade é “a esfera secreta da vida do indivíduo na 
qual este tem o poder legal de evitar os demais”. Ou seja, ela reflete exclusivamente à pessoa 
em si mesma em contextos mais reservados ou de total exclusão de terceiros.

Já a privacidade relaciona-se no sentido vasto, comportando toda e qualquer forma de 
manifestação de intimidade, direito à honra, à imagem das pessoas, sigilo das comunicações, 
entre outros. Mesmo que terceiros possuem a possibilidade de acesso, não significa uma 
divulgação irrestrita. A vida privada está representada por uma camada protetiva menor, 
apesar de existente. Em outras palavras, o direito à privacidade e intimidade são diferentes, 
apesar de se assemelharem em muitos aspectos. Por exemplo, as duas faculdades conferem 
ao indivíduo um poder de controle sobre a circulação de informações pessoais, conferindo 
a ele a decisão de definir a extensão dos dados disponibilizados e sua finalidade.

METODOLOGIA

Este resumo expandido pertence a um projeto de pesquisa, o qual busca demonstrar 
como a Tecnologia influencia o Direito. O trabalho se fundamentou na análise de livros, 
notícias, artigos e textos constitucionais, a fim de criar reflexões ao tema mencionado. 
Os significados de intimidade e privacidade são discutidos por meio de considerações e 
ponderações, que levantam argumentos para a formação de um olhar crítico a respeito da 
confluência de dados e internet.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
De acordo com Luís Roberto Barroso, existem quatro formas de mutação constitucional, 

entre elas a mudança na interpretação, pela via do costume, atuação do legislador e 
alteração da percepção do direito e na realidade fática. É possível analisar que o conceito de 
privacidade foi modificado pela contemporaneidade e não denota a mesma interpretação 
da qual foi inicialmente designada. Antes referia-se a solidão e ao segredo, mas hoje 
acompanha uma visão mais tecnológica caracterizada pelo banco de dados.

Em princípio, é perceptível notar que a Constituição reflete a sociedade, devendo ser 
dinâmica e ter plasticidade. A sua mutação irá atuar como um meio de sanar questões 
deixadas em aberto, completando e preenchendo lacunas que fomentam dúvidas. Logo, 
essa adição permite que a norma sobreviva a diferentes décadas, se sobrepondo às 
variações sociais.

Torna-se necessário uma releitura do texto, uma vez que a rigidez constitucional impede 
uma nova percepção baseada nos novos valores sociais. De fato, não há uma alteração no 
texto, mas sim em sua norma. Esta é gradual, lenta e mantém a credibilidade da Constituição. 
O texto normativo, por sua vez, possui um papel regulamentador imprescindível para 
disciplinar as relações interpessoais e a vida em comunidade. Pelas constantes mudanças 
na sociedade, algumas definições constitucionais deixam de abranger determinados 
elementos que se tornaram essenciais.

Em relação ao contraponto do direito à informação e à privacidade, quando os direitos 
fundamentais entram em conflito, o juiz utiliza o princípio da proporcionalidade, traçando 
caminhos para solucionar a colisão, ultrapassando a esfera ampla de um direito em prol 
de outro. No entanto, as teorias absoluta e relativa diferem no processo de ponderação 
em relação a ultrapassagem do núcleo. A primeira permite ponderar o direito, mas não o 
seu cerne, independentemente da situação concreta, havendo um limite explícito que é 
inultrapassável. Já a segunda, em determinadas circunstâncias torna-se possível atingir o 
núcleo do direito, sopesando muito mais a proporcionalidade a qualquer custo.

Analogamente, é cabível constatar que a teoria relativa está sendo aplicada no âmbito 
da internet e privacidade, uma vez que progressivamente a exteriorização de informações 
privadas está sendo disposta voluntariamente e a área de tutela está reduzida. No tocante a 
este resumo, a celebridade ou agente público não são fundos de pesquisa, pois são casos 
excepcionais baseados na vida pública. A depender do caso, a intimidade de uma pessoa 
reconhecida socialmente é mais limitada e menos abrangente pela exposição intencional 
de sua privacidade, com o fim específico de compartilhar e entreter os seus seguidores. Os 
elementos analisados nesses casos são a utilidade social e o interesse público provenientes 
da divulgação do fato, refletindo se o objetivo é a satisfação da curiosidade ou para fins 
econômicos ou publicitários.

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, há quatro meios de afrontamento da privacidade, 
quais sejam a intromissão na reclusão ou na solidão do indivíduo, a exposição pública de 
fatos privados, exibição do indivíduo a uma falsa percepção do público (false light), que 
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ocorre quando a pessoa é retratada de modo inexato ou censurável e a apropriação do 
nome e da imagem da pessoa, sobretudo para fins comerciais.

Em outras palavras, o pressuposto da invasão depende indiretamente da autonomia 
individual, a qual possibilita a exposição ou retenção de informação pessoais. Tais dados 
podem ser classificados em não-sensíveis e sensíveis. Os não-sensíveis são de livre acesso 
ao domínio público, suscetíveis de apropriação e armazenados sem causar danos, como 
o nome e estado civil. Já os sensíveis estão diretamente ligados à esfera da privacidade, 
informando assuntos familiares e crenças religiosas, por exemplo. Estes são mais tutelados 
que aqueles, pois sua explanação denota uma violação com maior potencial lesivo tanto a 
integridade física quanto à imagem-atributo, conforme a visão de Carina Villela de Andrade 
Monteiro.

A pauta em questão é que os dados sensíveis estão cada vez mais expostos e menos 
protegidos. A grande facilidade de encontrar no mundo virtual o endereço, o parentesco 
familiar e outros elementos que são do âmbito privado reflete uma insegurança. Steve Jobs 
acredita que a tecnologia move o mundo, porém são os humanos que movem a tecnologia. 
Sem um grande rol de dados disponíveis, os sites de pesquisa e as redes sociais não seriam 
tão informativos e eficazes. 

CONCLUSÕES

Primeiramente, é necessário afirmar que os antigos princípios norteadores do dos 
direitos à privacidade e à intimidade não se enquadram ao século XXI. Esses direitos estão 
sendo transformados e contextualizados à atualidade, a fim de que haja uma tutela mais 
ampla e consequentemente, uma maior segurança jurídica sobre esses aspectos. Novas 
definições ainda não foram delimitadas pela ascensão e a constante renovação da internet 
na vida do ser humano.

Portanto, a inconstância e a mutabilidade da realidade fática impedem de o Direito 
ser completamente endurecido e bruto. Apesar de ser imprescindível a presença de um 
conjunto de normas regularizadoras, esta deve estar de acordo com a sociedade para 
atender seus anseios e proteger suas relações. Afinal, a internet está revolucionando como 
as pessoas se interagem e a legislação não pode se abster dessas inovações, impondo o 
seu papel a fim de promover a segurança jurídica.
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RESUMO

A presente pesquisa faz uma análise dos impactos na efetividade do acesso à justiça 
a partir da expansão do uso da tecnologia de inteligência artificial pelo Poder Judiciário 
brasileiro. Nesse cenário, por meio de pesquisa comparada, observando os avanços 
internacionais a respeito desta temática, esta pesquisa traz como objetivo a obtenção de um 
retrato dos impactos nas condições de acesso à justiça frente à expansão da utilização da 
tecnologia da inteligência artificial no Poder Judiciário, destacando casos de viés algorítmico 
do sistema de inteligência artificial, a fim de avaliar os riscos do uso futuro de softwares 
decisórios pelos tribunais. O avanço da utilização da IA no Poder Judiciário é temática de 
relevante impacto social, uma vez que se relaciona diretamente ao acesso à justiça efetivo, 
sendo essa a motivação da presente pesquisa com enfoque nas consequências desta 
expansão para o jurisdicionado. 

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos houve um considerável avanço em relação ao desenvolvimento e 
uso da tecnologia de inteligência artificial em diversos tribunais do Poder Judiciário, entre 
eles, podemos citar: o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal 
de Justiça do estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e o 
Tribunal de Justiça de Rondônia, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que implantou 
recentemente um software para auxiliar a cobrança de tributos municipais pela 12ª vara 
de Fazenda Pública, entre outras experiências. 

O conceito de inteligência artificial é bastante discutido pelos teóricos e tem diversas 
definições possíveis. Eduardo Magrini (2019, p.51) esclarece que “seu objetivo é habilitar o 
desenvolvimento de computadores que sejam capazes de emular a inteligência humana ao 

1 Discente em Direito pela Faculdade IBMEC <mile_cavalcante@hotmail.com> Vinculada ao grupo “o desenvolvimento 
da inteligência artificial na prestação jurisdicional”. 
2 Doutora em Processo Civil pela UERJ e pela UNIFI. Professora de Processo Civil no IBMEC/RJ. 
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realizar determinadas tarefas”3. Este é o ponto em comum entre os conceitos a discussão 
sobre se o processo cognitivo da máquina deve ser parecido com aquele desempenhado 
pelo humano ou se apenas deve chegar resultado semelhante. No presente trabalho 
usaremos como norte conceitual, a análise desenvolvida por Eduardo Magrani em seu 
livro “entre dados e robôs” destacado acima. 

Atualmente, quatorze tribunais brasileiros já utilizam a inteligência artificial (IA) para 
auxiliar na prática de atividades burocráticas ou para localizar precedentes como é o caso 
da “LEIA” utilizado pelos tribunais de justiça estaduais do Ceará, do Mato Grosso do Sul e 
do Amazonas; ou ainda para identificar casos repetitivos a fim de agrupá-los para realização 
de julgamentos semelhantes como é o caso do “Radar” utilizado pelo Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais. Outros sistemas são mais conhecidos, como é o caso do “Victor”, utilizado 
pelo STF para identificar temas de repercussão geral, além de outras atividades, ou o 
“Sócrates”, que vem sendo utilizado recentemente pelo STJ para triagem e classificação 
dos recursos interpostos na Corte. Enfim, estes são alguns exemplos do uso da tecnologia 
de IA pelo Poder Judiciário brasileiro, onde 12 dos 27 tribunais estaduais de justiça já utilizam 
mecanismos desenvolvidos para uma maior celeridade processual. Tantos outros softwares 
estão em processo de desenvolvimento ou já na fase de implantação. 

Além disso, é importante destacar a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
que implantou o laboratório de inovação e o centro de IA voltado a atender as demandas 
do Poder Judiciário; o Conselho da Justiça Federal (CJF) também está incentivando o 
desenvolvimento de softwares e ferramentas de IA, promovendo a captação de práticas 
de sucesso no âmbito da Justiça Federal, além de trabalhar no desenvolvimento da “Lia”, 
plataforma de inteligência artificial que auxiliará o seu setor de Ouvidoria. De fato, a expansão 
do desenvolvimento da tecnologia de inteligência artificial pelo Poder Judiciário, poderá 
ajudar a conferir maior efetividade ao acesso à justiça, desde que a sua utilização não se 
preocupe apenas com à eficiência das práticas jurisdicionais, mas também com o usuário 
final dos serviços judiciais e, consequentemente, da tecnologia legal, especialmente em um 
país em que a exclusão digital de grande parte dos cidadãos afeta severamente o impacto 
das soluções tecnológicas ordinariamente apresentadas na sociedade. 

Resta claro que o uso da tecnologia de inteligência artificial pelo Poder Judiciário 
brasileiro já é uma realidade e que provavelmente seguirá a outros patamares nos próximos 
anos, quando até mesmo a utilização de softwares decisórios poderá ser uma realidade. A 
análise sobre os impactos das inovações tecnológicas no acesso à justiça, permitirá outro 
importante desafio que nos será posto: as consequências que isso poderá acarretar aos 

3 O pesquisador de Stanford, John McCarthy, cunhou o termo em 1956 (durante a Conferência de Dartmouth), 
considerando que um programa de computador poderia ser considerado AI se fosse capaz de fazer algo que normalmente 
atrelamos à inteligência de seres humanos. A forma como se realiza a tarefa não é o problema segundo esta concepção, 
importa apenas ser capaz de fazê-la. Na concepção de outros teóricos, requer-se simplesmente que o trabalho seja 
realizado, não importando se o cálculo se relaciona de fato com o pensamento humano. Outras concepções estão no 
meio destas duas concepções, usando o raciocínio humano como modelo que pode informar e inspirar, mas não restritos 
à ideia de imitação dos humanos. MAGRANI, Eduardo. entre dados e robôs. Porto Alegre: Arquipélago Editora, 2019, p. 51. 
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jurisdicionados, a partir de estudos comparados, uma vez que não há transparência sobre 
o processo de aprendizagem da máquina (deep learning4 ou machine learning5) para se 
chegar a decisão ou resultado a partir da modelagem preditiva. A dificuldade de se obter 
uma transparência tecnológica para evitar ou entender os vieses algorítmicos é um dos 
problemas mais sensíveis, e por isso, o princípio da transparência 6 já é um dos princípios 
observados pela Carta Ética Europeia da Comissão Europeia para Eficiência da Justiça 
(CEPEJ) desde 2018, acerca do uso da inteligência artificial (IA) nos sistemas judiciais. 

Além deste princípio, a Carta Ética Europeia também aponta a necessidade da 
observância do princípio da não discriminação, já que algumas operações algorítmicas 
podem revelar tendência discriminatória, agregando ou classificando dados relativos 
a pessoas ou grupos de pessoas, devendo os atores públicos e privados garantir que 
os sistemas de inteligência artificial não reproduzam ou agravem essa discriminação. A 
existência desse princípio norteador é de suma importância, especialmente diante do fato 
de que já existem softwares em que essa tendência discriminatória é investigada, causando 
irreparáveis danos sociais, a exemplo do case COMPAS nos Estados Unidos. 

O COMPAS7 é um mecanismo utilizado nos EUA para avaliar o risco de reincidência 
de membros do seu sistema prisional, o que permitiria a possibilidade de pagamento 
de fiança e até mesmo a redução do tempo de reclusão daquele réu. Em uma pesquisa 
realizada pela ProPublica8 observou-se que o sistema classifica acusados negros como 
pessoas com maior probabilidade de reincidência, somente por serem negros. Quando esse 
resultado, vinculante, é tendencioso, o resultado é um dano irreparável ao jurisdicionado, 
pela impossibilidade da fiança ou por sofrer com uma pena maior de reclusão, e social. 

O viés algorítmico pode ser observado na existência de pontos cegos nos algoritmos 
pela escolha de dados fornecidos pelo programador ao sistema, permeada pela 
subjetividade do programador ou pela subjetividade requerida pelo comprador. Além 

4 “Deep learning is a subset of machine learning in which the tasks are broken down and distributed onto machine learning 
algorithms that are organized in consecutive layers. Each layer builds up on the output from the previous layer. Together 
the layers constitute an artificial neural network that mimics the distributed approach to problem-solving carried out by 
neurons in a human brain”. Disponível em: http://webfoundation.org/docs/2017/07/AI_Report_WF.pdf. World Wide Web 
Foundation, 2017, p.5, apud MAGRANI, Eduardo. entre dados e robôs. Porto Alegre: Arquipelógo Editora, 2019, p. 211, nota 
de rodapé 546. 
5 “Machine Learning is a subset of artificial intelligence, in which machines learn how to complete a certain task without 
being explicitly programmed to do so.” Disponível em: http://webfoundation.org/docs/2017/07/AI_Report_WF.pdf. World 
Wide Web Foundation, 2017, p.5.
6 “The principle of transparency of the methodologies and techniques used in the processing of judicial decisions is 
also of great importance. The emphasis here is on the accessibility and understanding of data processing techniques, as 
well as on the possibility for authorities or independent experts to carry out external audits. A certification system, to be 
renewed regularly, is also encouraged.” CEPEJ, The CEPEJ European Ethical Charter on the use of artificial intelligence 
(AI) in judicial systems and their environment. COE, 2018. 
7 “A Suprema Corte de Wisconsin discutiu, no caso State v. Loomis, a utilização do sistema COMPAS – algoritmo para 
análise de risco dos acusados –, tendo entendido que o uso de tal sistema não violava o direito do acusado ao devido 
processo, apesar da metodologia utilizada para o cálculo do índice ser indecifrável para os juízes e para o réu.” NUNES, 
Dierle; MARQUES, C. P. Ana Luiza. Inteligência artificial e direito processual: vieses algorítmicos e os ricos de atribuição 
de função decisória às máquinas. Revista dos Tribunais Online, 2018, p. 9. 
8 A ProPublica é uma corporação sem fins lucrativos com sede em Nova York, considera-se uma redação independente 
que produz jornalismo investigativo e de interesse público. How We Analyzed the COMPAS Recidivism Algorithm. 
Disponível em: https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm.
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da quantidade de dados fornecidos, até mesmo a qualidade dos dados poderá impactar 
no resultado das decisões, assim os vieses algorítmicos surgem quando a inteligência 
artificial reflete o viés de cognição implícito, mas presente na própria programação. Parece 
que entramos em um debate parecido com a neutralidade versus a imparcialidade do juiz, 
não é mesmo? Mas aqui, como a imparcialidade do juiz, o viés de cognição por si só pode 
gerar um prejuízo, mas aliado à falta de transparência ou motivação daquela decisão, este 
prejuízo é majorado. 

Sendo assim, a pesquisa justifica-se pela necessidade de analisarmos se a expansão 
do uso de sistemas de inteligência artificial pelo Poder Judiciário pode acarretar riscos à 
efetividade do acesso à justiça, por determinados fatores sociais, como a exclusão digital e 
o viés cognitivo replicado pela máquina que pode causar injustiças. Para, em um segundo 
momento, propor um plano de observações éticas para a utilização de softwares decisórios 
pelo Poder Judiciário, para o atendimento do objetivo 16 da agenda 2030 da ONU, qual seja, 
a promoção de sociedade pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, além 
de proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis 
e inclusivas em todos os níveis. 

METODOLOGIA

Os métodos de pesquisa adotados serão os de natureza bibliográfica e legislativa. 
Assim, livros e artigos da literatura nacional e estrangeira serão consultados e trabalhados 
(mediante encontros de discussão, fichamentos e resumos) sobre a temática de inteligência 
artificial utilizada pelo Poder Judiciário, avanços nacionais e impactos ao acesso à justiça. 
Além disso, através de estudo comparado será analisado a aplicabilidade de políticas 
éticas para o uso de sistemas de IA no Poder Judiciário do Brasil como está sendo feito na 
União Europeia, onde o debate já se encontra mais avançado, através do estudo da Carta 
da União Europeia de Ética da Comissão Europeia para Eficiência da Justiça sobre o uso 
da inteligência artificial em sistemas judiciais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O uso da tecnologia de inteligência artificial (IA) no Poder Judiciário brasileiro está em 
ascensão nos últimos anos, já sendo utilizada por quatorze tribunais nacionais (incluindo STF 
e STJ) com o objetivo de auxiliar na prestação do serviço jurisdicional. Porém, as expectativas 
sobre a possibilidade de o processo decisório ser realizado a partir de modelagens 
baseadas em IA é objeto de apreensão. 

O crescente interesse pelo processo de aprendizagem da máquina por métodos de 
machine learning e deep learning, contrasta com os problemas causados pela falta de 
transparência algorítmica que impedem que sejam revelados os caminhos do processo 
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cognitivo da inteligência artificial. Assim, já são identificados sistemas de IA que reproduzem 
padrões discriminatórios – vieses – seja pela seleção de dados que tenha determinado viés 
ou pela omissão de dados mais plurais definidos pelo programador que serão utilizados 
pelo sistema ou até mesmo, desenvolvido no processo de aprendizagem das máquinas, 
seja como for é possível observar o viés algorítmico em diversos sistemas de inteligência 
artificial no decorrer de suas utilizações. 

Com base nesta afirmação, esta pesquisa espera obter como resultado um retrato dos 
impactos nas condições de acesso à justiça frente à expansão da utilização da tecnologia 
da inteligência artificial no Poder Judiciário. Para assim, encontrar resposta, através de 
estudo comparado, da possibilidade de desenvolvimento de um direito à transparência 
tecnológica, a ser observado pelos juízes no Brasil, conjuntamente a regulamentação do 
uso da IA nos tribunais por meio de políticas éticas, como ocorreu na União Europeia com 
a Carta Ética Europeia da Comissão Europeia para Eficiência da Justiça. 

CONCLUSÕES

No presente estudo, observamos que o uso da inteligência artificial pelo Poder Judiciário 
trará maior celeridade aos processos, ajudando a efetivar a duração razoável do processo 
no Brasil. Entretanto, a expansão desse uso poderá acarretar no desenvolvimento de 
softwares decisórios, o que, observando a experiência internacional na questão, pode 
resultar em riscos à efetividade do acesso à justiça, por determinados fatores sociais, como 
a exclusão digital e o viés cognitivo replicado pela máquina que pode causar injustiças 
aos jurisdicionados, sendo importante pesquisar maneiras de minimizar as possíveis 
consequências negativas dessa expansão. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo principal iniciar a exploração dos desafios e 
oportunidades do acesso à justiça a partir do uso de ferramentas virtuais desenvolvidas 
no contexto da COVID-19, partindo da hipótese de que as ferramentas virtuais serão 
fundamentais para ampliar o acesso à justiça. Ressalta-se que este trabalho é produto 
de uma pesquisa que está em andamento acerca da aceleração causada pela pandemia 
da COVID-19 no processo de efetivação de ferramentas tecnológicas que visam tornar 
o processo judiciário como um todo e, especificamente o processo civil, mais eficiente, 
atualizado e dinâmico, bem como dar início ao levantamento dos desafios, benefícios, 
oportunidades e limitações que a efetivação de novas tecnologias apresenta para o 
acesso à justiça. Para tanto, foi adotada a metodologia de pesquisa de natureza qualitativa 
e exploratória com a utilização da ferramenta de revisão bibliográfica e com análise de 
documentos (leis). Os resultados parciais observados são, de forma geral, positivos. Todavia, 
os desafios observados que são impostos devem ser estudados e superados. Conclui-se, 
por fim que novos estudos são necessários para a obtenção de um resultado concreto. 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é produto de uma pesquisa que está em andamento acerca da 
aceleração causada pela pandemia da COVID-19 no processo de efetivação de ferramentas 
tecnológicas que visam tornar o processo judiciário como um todo e, especificamente o 
processo civil, mais eficiente, atualizado e dinâmico. Esse processo de efetivação já vinha 
ocorrendo paulatinamente, como pode observado a partir da existência de leis nesse 
sentido. Com a aceleração da efetivação dessas tecnologias, compreender os efeitos dela 
resultantes, tanto positivos como negativos e até potenciais, passam a ser objeto de estudo 
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necessário em um Estado Democrático de Direito que tenha como objetivo garantir, de 
fato, o acesso à justiça a todos os seus jurisdicionados. 

Como produto da sociedade, o Direito detém com esta uma relação simbiótica 
complexa, em virtude da natureza dinâmica e multifacetada do Direito, como pode ser 
observada através da teoria tridimensional do direito de Miguel Reale (1910- 2006) que 
abordava, de forma sucinta que três elementos fundamentais podem ser delineados a 
partir da palavra Direito, a saber, como valor, ou seja, como intuição primordial; como norma 
ensejando a características de medida de concreção dos valores no plano da conduta social 
e também como fato, que deve ser entendido como condição de conduta e atuando como 
“base empírica da ligação intersubjetiva, coincidindo a análise histórica com a da realidade 
jurídica fenomenologicamente observada” (REALE, 1978, p. 510). Trazendo a teoria para a 
realidade brasileira é possível inferir que o Direito enquanto valor emana da sociedade que, 
através do Poder Legislativo é normatizado e, finalmente observado como fato na atuação 
do Poder Judiciário no caso concreto. 

De forma mais detalhada, ensina Zamur Filho (2011, p. 10) que “o processo, em sentido 
amplo, é o instrumento que o Estado utiliza para obter o equilíbrio social e a coexistência 
pacífica das pessoas”, onde o processo legislativo trata da elaboração da norma jurídica, 
da lei enquanto o processo administrativo lida com a execução dessa norma e o processo 
judicial se encarrega do controle de sua aplicação e composição a lide. Importante ressaltar, 
de pronto, é que, em que pese ser de fundamental importância o estudo dos processos 
legislativo e administrativo, o foco do presente trabalho será no processo judicial.

Processo esse que deve, sob pena de ser ineficaz e retrógrado, acompanhar as 
mudanças que ocorrem no seio da sociedade, em especial as oriundas das inovações 
tecnológicas. Nesse sentido, conforme Colovati e Bussab (2018, p. 93) retratam, no séc. XX 
houve o desenvolvimento de tecnologias que facilitaram a comunicação como um todo o 
que acarreta direta ou indiretamente no aumento exponencial da magnitude do acesso à 
informação. Com todo esse desenvolvimento tecnológico, com o Judiciário não poderia 
ser diferente, afinal, como ensina Patricia Peck Pinheiro (2016, p. 563), a complexidade das 
relações sociais traz maior complexidade jurídica. Nesse sentido, embora de forma defasada 
em virtude das características continentais e econômicas do Brasil, é possível observar o 
contínuo esforço em manter o Poder Judiciário atualizado nas últimas décadas, como pela 
Lei nº 9.800/99 que trouxe a possibilidade das partes utilizarem de sistema de transmissão 
de dados para a prática de atos processuais. Há também a Lei nº 11.419/06 dispõe sobre 
a informatização do processo judicial. Em verdade, conforme trata Zamur Filho (2011, p. 
12) esse último dispositivo normativo reflete a tendência da época em pró do sincretismo 
processual onde havia especial interesse do legislador na obtenção, pela Jurisdição, de 
resultados sociais práticos. 

Com o advento da 13.105/15, que institui o Novo Código de Processo Civil, diversas 
inovações foram adotadas e dentre as que cabem no escopo do presente trabalho, é 
importante observar as aberturas para a adoção de novas tecnologias, visando a agilidade 
do rito processual como dispõe, a título ilustrativo, o art. 236 e §3º do CPC 2015 onde o 
legislador admite “[...] ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em 
tempo real.” (grifo nosso) Não há como titubear que essas medidas visam, observando os 
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princípios da razoável duração do processo e da tutela satisfativa, como previsto no art. 
4º do novo CPC, tornar mais eficiente a jurisdição estatal sem abrir mão do respeito aos 
ditames do devido processo, como o contraditório e a ampla defesa, conforme tratam os 
arts. 6º, 7º, 8º e 9º do mesmo diploma. 

Até o exato momento remanesce observar um aspecto basilar para o funcionamento 
do Poder Judiciário, que por ser inerte depende da iniciativa dos indivíduos, ou seja, da 
necessidade do acesso à Justiça. Conforme ensina Cappelletti e Garth (1978, p. 12) “o 
acesso à justiça pode ser encarado como requisito fundamental e como o mais básico os 
direitos humanos de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não 
apenas proclamar os direitos de todos.” Em mesmo sentido, Pinho (2020, p. 62) ensina que “é 
imperioso que se reconheça o acesso à Justiça como princípio essencial ao funcionamento 
do Estado de direito.” Visto que um Estado estruturado sob essa premissa deve garantir a 
isonomia substancial aos cidadãos na sua atuação como um todo, conforme inaugura o rol 
de direito e garantias fundamentais dispostos na da Constituição Federal, especificamente 
em seu art. 5º, caput. Ainda de acordo com o autor, “na função jurisdicional, esse dever de 
igualdade se expressa, precisamente, pela garantia de acesso à Justiça.” (ibidem)

Conseguintemente, não há como tratar dos desafios e oportunidades oriundos da 
adoção de inovações tecnológicas no processo sem ter como premissa a observação 
das etapas expansão do acesso à Justiça, também chamadas de ondas renovatórias, 
adotando a nomenclatura de Cappelletti e Garth (1978). Assim, como já tratado, o Poder 
Judiciário tem que acompanhar o desenvolvimento e a evolução da sociedade, adaptando-
se as novas realidades “sob pena de incorrer-se em estagnação das funções” (COLOVATI 
e BUSSAB, 2018, p. 96). Em um cenário único, no qual a sociedade está vivenciando, pela 
primeira vez em séculos - mas não a última-, a incidência de um Cisne Negro, que, conforme 
ensina Nassim Taleb (2015, p. 14), se trata de um acontecimento totalmente imprevisível que 
exerce um impacto extremo e que após o evento são desenvolvidas explicações para a sua 
ocorrência, tornando-a explicável e previsível, denominado COVID-19, explorar as medidas 
tomadas, bem como as tecnologias adotadas pelo Poder Judiciário para garantir o acesso 
à Justiça apresenta-se com um estudo potencialmente frutífero. 

Tendo em vista que, para delinear minimamente o futuro é necessário entender as 
mudanças que derivam de momentos “disruptivos” do presente. Nesse sentido, com a 
disrupção causada pela COVID-19, a internet tornou-se, de fato, a base do acesso à justiça 
e permitiu a criação de diversas inovações tecnológicas na forma de ferramentas virtuais 
que, por sua vez, possibilitaram a continuidade das atividades do Judiciário, mesmo com os 
prédios dos Tribunais fechados, o que diferenciou o Brasil de uma série de países onde o 
acesso à justiça foi efetivamente interrompido. Assim como ocorre com qualquer inovação 
tecnológica, surgem desafios e possibilidades e daí decorre a importância do presente 
estudo: dar início ao levantamento desses desdobramentos visando compreender a 
magnitude das mudanças que vão ocorrer no curto e no médio prazo. Não por menos, 
iniciar a exploração dos desafios e oportunidades do acesso à justiça a partir do uso de 
ferramentas virtuais desenvolvidas no contexto da COVID-19 é o objetivo principal do 
presente trabalho que conta, como objetivos auxiliares a reafirmação da necessidade de 
garantir o acesso à internet como derivação básica do acesso à justiça bem como investigar 
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a magnitude dos desdobramentos das recentes inovações tecnológicas adotadas no 
cenário pandêmico.

METODOLOGIA

Pesquisa de natureza qualitativa e exploratória com a utilização da ferramenta de revisão 
bibliográfica e com análise de documentos (leis). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho tem a pretensão de analisar o seu objeto de estudo partindo do 
pressuposto da notória formulação de ondas renovatórias de acesso à justiça de Cappelletti 
e Garth (1978), analisa-se as inovações tecnológicas adotadas para garantir o contínuo 
acesso à justiça na incidência de um Cisne Negro, conforme dispõe a teoria de Nassim 
Taleb (2015), que é a COVID-19 e assim, iniciar o levantamento das potencialidades positivas 
e negativas resultantes. 

Considerando a natureza exploratória do presente trabalho, bem como o fato da pesquisa 
ainda estar em andamento, os resultados parciais encontrados foram divididos, visando 
a melhor visualização, em quatro grupos: desafios, benefícios, oportunidades e limitação. 
No que foi apurado dentre os desafios observou-se o garantir o acesso à internet em um 
país tão economicamente desigual como o Brasil, o que envolve o acesso a computadores 
ou, mesmo que de forma rudimentar, smartphone. Outro desafio é a consciência de que o 
acesso à internet, num mundo virtualizado, em especial onde o processo é virtual, passa a ser 
um direito fundamental. E, nesse cenário, educar profissionais da área de diferentes idades, 
em especial os de idade mais avançada, a utilizar essas ferramentas de forma eficiente e 
correta também representa um desafio. Foi ainda observado a necessidade de garantir 
uma conexão de qualidade que permita um desenvolvimento adequado das audiências 
virtuais, bem como a necessidade de mais intervalos, uma vez que o nível de dificuldade 
em manter o foco e a atenção por longos períodos no ambiente virtual é amplificado. 

Já no que tange aos benefícios pode-se citar a diminuição drástica de custos indiretos, 
por diminuir os gastos com transportes e estadia das testemunhas e dos advogados, por 
exemplo. Há também, a maior celeridade do andamento do processo, bem como um 
desenvolvimento mais dinâmico com o uso das audiências virtuais ou o uso de aplicativos 
de mensagens instantâneas. Em relação às oportunidades, o uso de ferramentas virtuais 
permite ao juiz uma maior aproximação com partes. Outra oportunidade observada é a 
ampliação do acesso à justiça aos hipossuficientes, ou seja, dando maior eficácia à primeira 
onda e, virtude da diminuição de custos diretos, ou seja, nos atos processuais, bem como 
nos custos indiretos como já referido. 

Há também que se tratar como oportunidade, do maior ensejo ao tribunal multiportas, 
conforme trata a terceira onda de acesso à justiça, dando ao conflito apresentado no caso 
concreto o melhor método de resolução de conflitos, haja vista que o ambiente virtual 
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permite o maior controle do mediador e do conciliador no momento de fala de cada um, 
obrigando as partes a se ouvirem. E ainda, com o aprimoramento dessas tecnologias, a 
considerável facilitação e celeridade dos processos internacionais - seja na busca por 
informações oficiais entre governos; seja na obtenção do depoimento de testemunhas 
ou mesmo na realização de audiência virtuais, e diversas outras possibilidades – acaba 
por influir positivamente no acesso transacional à justiça que Bernardes e Carneiro (2018) 
definem como a quarta onda renovatória do acesso à Justiça. Por fim, uma limitação não 
pode deixar de ser observada, é o forte prejuízo ao argumento patos da retórica, como 
retratado no sistema retórico criado por Aristóteles (apud REBOUL, 2004). Em outras 
palavras, as ferramentas virtuais como estão desenvolvidas atualmente dificultam a 
transmissão de sentimentos e a percepção a respeito das emoções que são objetivadas 
ao longo da argumentação o que pode prejudicar toda a articulação de uma das partes 
no processo a depender do nicho do Direito. 

CONCLUSÕES

Como o presente estudo, como já afirmado, teve como objetivo iniciar a exploração do 
tema, embora os resultados parciais apontem para resultados positivos e benéficos para o 
processo, novos estudos a respeito são necessários para conclusões mais contundentes. 
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RESUMO

Este artigo tem o propósito de apreciar os aspectos pertinentes da tecnologia 
blockchain, sua natureza e características, bem com a possibilidade de sua utilização 
ampla utilização no âmbito probatório, servindo-se como mecanismo seguro e confiável 
para a certificação fatos e declarações no meio digital. Além de oferecer elementos para 
uma compreensão mais apurada dessa tecnologia por parte dos profissionais do Direito 
em geral, o trabalho explicita as razões da eficácia do blockchain como meio de prova, 
totalmente em consonância com as normas processuais em vigor e, por meio da análise 
do primeiro caso judicial brasileiro que admitiu a sua validade, bem como as inovações já 
admitidas no sistema jurídico chinês, justificar que seu conhecimento e uso no processo já 
faz parte da realidade prática forense, não constituindo, portanto, trabalho de mera reflexão 
especulativa, mas um tema necessário para o processo contemporâneo.

INTRODUÇÃO

A prova digital, com o avanço da Internet e das novas tecnologias, torna-se a cada dia 
uma temática de inestimável pertinência no Direito, em especial no campo probatório. No 
Brasil, por exemplo, quem tem chamado insistentemente a atenção para este novo campo é 
o professor Geraldo Prado (Cf. 2020a), embora suas reflexões incidem especialmente sobre 
a área penal, de modo incisivo, alerta-nos, em forma de apelo, para a necessidade da prova 
digital se tornar matéria obrigatória, o quanto antes, nas cátedras jurídicas (PRADO, 2020b).

O ambiente tecnológico também é propício, principalmente com a conexão de ponta-
a-ponta de alta velocidade, permitindo e incentivando cada vez mais a circulação de 
informações via a rede mundial de computadores. É inegável o uso cada vez maior de 
meios digitais como instrumentos jurídico-probatórios, desde o contrato, diretivas, prints de 
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tela, etc., com vasta aplicação e implicações no âmbito do ilícito penal e cível, nos contratos 
comerciais, transações financeiras, eleitorais e até no direito sucessório.

Neste cenário, uma das preocupações é com relação à confiabilidade dos instrumentos, 
pois também não nos é novidade a viral difusão de fake news, polarizando temas dos mais 
banais aos mais complexos. Tudo isso se soma ao desafio de se buscar uma infraestrutura 
digital capaz de conferir valor probatório a documentos, contratos, registros de fatos e 
declarações nas redes, etc. Neste sentido é que o Blockchain, uma infraestrutura criada 
inicialmente para a segurança das moedas virtuais, apresenta-se como uma aplicação 
segura para a autenticação e validade de fatos e declarações, aplicável a todos os campos 
do Direito e um instrumento robusto a servir de base probatória no âmbito processual.

Nesta perspectiva, o trabalho tem como objetivo, em primeiro lugar, auxiliar na 
compreensão da infraestrutura do Blockchain, provendo aos operadores maiores 
informações e conhecimento de sua natureza e aplicabilidade. Em segundo, visa examinar 
a sua natureza probatória no âmbito da prova documental, sua segurança e confiabilidade 
e a possibilidade de ser usada como espécie de ata notarial digital ou mesmo prova de 
ampla utilização, em vista da segurança criptográfica que possui.

METODOLOGIA

Trata-se de trabalho monográfico com abordagem essencialmente dedutiva e 
hermenêutica, utilizando-se da pesquisa bibliográfica e documental, no âmbito da prova 
digital e blockchain, avaliando-se a sua adequação e aplicação (ou não) aos dispositivos 
do Código de Processo Civil brasileiro de 2015.

Terá como suporte ainda, como elemento para a análise fático-casuística, a primeira 
decisão judicial do Brasil que reconheceu a prova certificada em blockchain como 
legalmente hábil para comprovar a veracidade do conteúdo que testifica, nos termos do 
processo (Agravo de Instrumento) perante o Tribunal de Justiça de São Paulo; bem como 
a pioneira decisão chinesa do Tribunal especializado da Internet de Hangzou, de 2018, que 
considerou o conteúdo armazenado com tecnologia blockchain como prova suficiente 
para a condenação do réu, em litígio sobre direito autoral.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O surgimento de novas tecnologias e o uso cada vez mais abrangente da rede mundial 
de computadores trazem novos desafios, dos quais o Direito não pode evitar. Em termos 
gerais, não há nenhuma novidade jurídica quanto à possibilidade do uso de documentos 
eletrônicos no âmbito do processo, tendo em vista o teor do art. 369 do CPC que permite 
o uso de qualquer meio legal e moralmente legítimo para provar a verdade dos fatos.

Entretanto, um dos problemas quanto ao valor probante do material digital, como aponta 
Roque (2018), está no fato de que a fé relativa do documento milita em desfavor daquele 
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o apresenta, dado que a sua impugnação faz cessar, até que se comprove o contrário (art. 
428, I, do CPC). Sem contar que o ônus da prova incumbe à parte que produziu/apresentou 
o documento digital, quanto à sua autenticidade (art. 429, II, do CPC).

Uma das possibilidades, embora também de valor relativo, é a ata notarial, que permite 
a autenticação de um fato ou declaração veiculado no ambiente digital, por tabelião, cujo 
conteúdo pode incluir a testificação de dados representados por imagem ou som gravados 
em arquivos eletrônicos (art. 384, parágrafo único, do CPC).

Porém, como adverte Roque (2018), apesar da ata notarial ser um meio de prova 
revestido de fé pública (art. 405 do CPC e art. 3º da Lei 8.935/1994), pode se ver limitada 
quando a controvérsia incide sobre a autoria da publicação, como ocorre, por exemplo, nos 
casos de difamação anônima pela rede social. Tornando-se a ata notarial como instrumento 
insuficiente para a solução da lide. Por outro, face às constantes inovações tecnológicas, 
poderá vir a se tornar completamente obsoleta para comprovar a divulgação de uma dada 
informação existente na Internet.

Assim, o Blockchain surge como uma alternativa rápida, segura e adaptável à certificação 
variada de fatos, declarações e transações ocorridas pela Internet. Aquilo que, como explica 
Milagre (2017), nasce inicialmente para registrar apenas transações de criptomoedas, 
torna-se uma estrutura compatível e segura, não só para negócios disruptivos, mas 
para a autenticação de documentos, criações intelectuais, contratos, registro de fatos e 
declarações na rede, substituindo com eficácia e baixo custo a prova pela ata notarial.

Embora o conceito de moeda eletrônica ou digital não é tão nova, com desdobramentos 
desde os anos de 1980, com base no modelo proposto por David Chaum. Trata-se de uma 
tecnologia introduzida junto com a invenção do bitcoin, em 2008, cuja implementação 
prática veio a ocorrer no ano seguinte (Cf. BASHIR, 2018, p. 14).

Seguindo a definição de Imran Bashir (2018, p. 16) Blockchain é um sistema que mantém 
registros compartilhados, de modo seguro e constante crescimento, em que cada usuário 
preserva uma cópia dos registros, atualizável apenas se todas as partes envolvidas em 
uma transação concordarem. Dito de modo mais, técnico, trata-se de um livro-razão 
distribuído ponto a ponto, segurado criptograficamente, anexável apenas, imutável (porque 
extremamente difícil de alterar) e atualizável apenas sob o consenso ou acordo entre os pares.

Em termos práticos, para fazer uso da explicação de Justen Filho (2019), significa que 
um novo ato só será completado se estiver encadeado com o ato anterior, objeto de uma 
criptografia indecifrável e arquivados em computadores pelo mundo. Sem que alguém 
consiga apagar ou mudar os atos consumados. 

Explica-nos Araújo (2018) que, embora a tecnologia blockchain em geral é capaz de 
armazenar e transferir valores monetários virtual, foi a estrutura criptografada da Ethereum 
que viabilizou a sua utilização como plataforma dos contratos inteligentes (smart contracts), 
por exemplo. Podendo ser programada, não só para fins de certificação probatória, mas 
também para tomar ações específicas, inclusive fazer pagamentos sob o adimplemento 
de determinadas cláusulas contratuais automaticamente. A nós, porém, interessa-nos suas 
especificidades quanto ao ato probatório.
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CONCLUSÕES

Mesmo antes da implementação da tecnologia Blockchain, ao Processo Civil brasileiro, 
por óbvio, com a ampliação dos meios informáticos e difusão da Internet, já não era alheio 
o conceito de documento eletrônico, como bem o definiu Augusto Marcacini (1999), 
uma sequência de bits, traduzível computacionalmente, que pode representar um fato e 
armazenado em um arquivo digital.

A tecnologia blockchain adiciona a essa inovação uma maior segurança e confiabilidade, 
cuja falsificação, ainda que possível, é extremamente difícil. Mesmo assim, como 
acrescentam Osório Jr. e Hamideh (2019), embora seja uma tecnologia com crescimento 
rápido e considerável material já escrito, o enfoque no campo jurídico tem sido mais no 
campo especulativo, principalmente quanto à futura aplicação dos smart contracts ou 
marcos regulatórios das criptomoedas, sem reflexões mais concretas no campo da prova 
e, fazemos adicionar, suas implicações no âmbito do probatório cível.

O Agravo de Instrumento nº 2237253-77/2018 é o primeiro exemplo brasileiro da 
utilização do Blockchain como instrumento hábil e juridicamente reconhecido pelo Tribunal 
para a preservação de conteúdo, cujo armazenamento se deu via a empresa OriginalMy, 
com uso do pacote PACWeb, que visa coletar provas processuais com plena validade 
jurídica, através do Blockchain.

Por outro, o exemplo chinês, que já conta com dois tribunais especializados, a Corte de 
Internet de Hanzou e a Corte de Internet de Pequim, são demonstrações claras que é vital 
cada vez mais estudos acerca da temática e a compreensão por parte dos operadores 
quanto à natureza e extensão probatória de tal mecanismo.
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RESUMO

A partir de análise jurisprudencial e textual acerca do tratamento dos pedidos de 
adiamento das audiências remotas durante a pandemia de Covid-19, buscou-se encontrar 
o posicionamento dos Tribunais de Justiça do Estado de São Paulo e do Distrito Federal, 
na temática relativa ao acesso à justiça dos postulantes hipossuficientes, tendo como 
premissas as medidas de isolamento sociais e os números revelados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística, estando 46 milhões de brasileiros excluídos do que atualmente 
se identifica como 4ª onda de acesso à justiça - em complemento à tese de Cappelletti e 
Bryant. Assim, em análise de uma amostra de 10 processos de cada Tribunal, a partir do 
retorno dos prazos dos processos eletrônicos, encontrou-se dissonância entre o que se 
entende devido pela dogmática e pela prática jurídica.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo abordar as realizações das audiências online que 
vem ocorrendo durante o período da pandemia de Covid-19 e como a sua realização por 
meio de videoconferência afeta o acesso à justiça do jurisdicionado hipossuficiente, que 
não possui tecnologias suficientes a proporcionar as condições necessárias ao alcance 
deste recurso virtual.

Tratando-se de acesso à justiça, identificam-se três ondas de transformação na forma 
que se entende a justiça, no que diz respeito às reformas do legislativo, que visaram garantir 
o real e facilitado acesso ao Judiciário. A primeira onda engloba a “assistência judiciária 
para os pobres” (CAPPELLETI, GARTH, 1998); já a segunda, zela pelo amparo dos interesses 

1 Mestre em Direito (UGF). Professora da UNESA. E-mail: anybarral@hotmail.com. 
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metaindividuais; então, a terceira preza pela “representação em juízo a uma concepção 
mais ampla de acesso à justiça” (CAPPELLETI, GARTH, 1998). Outrossim, com o avanço 
tecnológico e os Processos Judiciais Eletrônicos (PJe), percebeu-se o nascimento de 
uma quarta onda renovatória (JOB; 2020), entendida a partir da influência da revolução 
tecnológica no Direito Processual.

Todavia, apesar do processo eletrônico poder ser entendido como “uma necessidade 
de um Poder Judiciário mais eficiente, mais célere, sem perder de vista a justiça” (PINTO, 
SANTOS, 2017), não se pode esquivar da seriedade da exclusão digital no Brasil. Conforme 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Tecnologia da Informação 
e Comunicação (PNAD-C TIC) 2018, divulgada em abril desse ano, um em cada quatro 
brasileiros não tem pleno acesso à internet (TOKARNIA, 2020), representando um montante 
aproximado de 46 milhões de pessoas. Conforme os dados divulgados, o Distrito Federal 
e o Estado de São Paulo foram os que apresentaram o maior percentual de utilização da 
internet em seus domicílios – 94,1% e 87,1% dos domicílios, respectivamente (IBGE, 2020).

Ainda em fevereiro do ano de 2020, com a pandemia de Covid-19, que deixou grande 
parte da população em isolamento social (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020), restringiu-se 
ao máximo a circulação de pessoas em locais de convívio comum. Para adaptar-se e 
dar continuidade às práticas processuais, o Judiciário teve que se valer ainda mais de 
artifícios tecnológicos, principalmente no que tange à realização de videoconferências em 
substituição às audiências presenciais. Haja vista a inevitabilidade do isolamento domiciliar, 
verifica-se uma segunda problemática: conforme dados do IBGE em 2018, 41,7% dos 
domicílios possuía microcomputador em casa, sendo que, nos estados em análise, este 
número se traduzia em 63,3% das residências no Distrito Federal e 53,1% em São Paulo. No 
caso de telefones móveis celulares por domicílio, Distrito Federal e Maranhão lideravam, 
com 98,1% e 83,8% respectivamente. 

Impende também destacar que, ao tratar-se de hipossuficiência neste trabalho, refere-
se à hipossuficiência não somente como a vulnerabilidade de recursos econômicos. Mas 
igualmente à carência de conhecimento técnico para utilização dos meios adequados 
a acessar as plataformas de videoconferências. Neste diapasão, questiona-se: há 
possibilidade de implementação de audiências online, durante a pandemia, sem lesionar 
o direito fundamental de acesso à justiça do jurisdicionado hipossuficiente?

METODOLOGIA

Em vistas de encontrar respostas sobre a problemática proposta buscou-se 
analisar, inicialmente, bibliografia específica sobre o tema. Complementada pela análise 
jurisprudencial acerca do método operacional adotado pelo Poder Judiciário pátrio diante 
do cenário descrito acima. Para tal, foi consultada jurisprudência do Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal (TJ-DF) e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), de 
04 de maio de 2020 (retomada dos prazos para os processos eletrônicos, conforme art. 
3°, caput da resolução 314/2020 do CNJ) à 24 de setembro, obtendo-se, nesse recorte, a 
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quantidade de 10 processos em cada Tribunal sobre o tema do adiamento das audiências 
intermediadas por videoconferência dos processos de competência cível.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O acesso à justiça compõe direito e garantia fundamental, positivado no art. 5°, inciso 
XXXV do diploma constitucional atual, e pode ser entendido como “o acesso à ordem 
jurídica justa” (NEVES, 2017). De nada adianta a CF/88 prever um dispositivo dedicado à 
democratização e inafastabilidade da justiça quando a postura dos tribunais é no sentido de 
editar atos normativos visando a realização de audiências por meio de videoconferências 
desconsiderando-se parcela significativa da população hipossuficiente.

A exclusão digital não pode, mesmo que temporariamente, ser causa de lesão ao acesso 
à justiça. A adoção de medidas capazes de mobilizar o Judiciário em tempos de isolamento 
social, apesar de urgentes para promover uma duração razoável do processo, encontra-
se em desconformidade com a realidade socioeconômica brasileira. Logo, submeter a 
realização de ato processual de tamanha importância a condições de acesso excludentes 
por si só, significa condicionar o acesso à justiça ao acesso de meios eletrônicos adequados 
a oportunizar a conexão virtual de modo seguro à saúde dos jurisdicionados, ferindo o 
referido direito e garantia.

Se nos estados federativos normalmente entendidos como sendo os mais ricos (quanto 
ao aspecto econômico) e, consequentemente, privilegiados em termos de distribuição 
destes recursos adequados à conexão online a problemática aqui exposta já é grave, é 
necessário ter em mente estados como Piauí e Maranhão - nos quais o percentual de 
domicílios que acessam à internet foi contabilizado em 61,4% pela referida pesquisa do 
IBGE. Elucida-se, portanto, a seriedade que a exclusão virtual possui em nosso território, 
não podendo os hipossuficientes terem seus direitos preteridos em função de uma postura 
incompatível do Poder Judiciário.

Contrário ao exposto acima, a jurisprudência do TJ-DF e TJ-SP encontra-se pacífica em 
entender que não existe lesão ao acesso à justiça do jurisdicionado hipossuficiente. Nesse 
sentido, 8 das 10 decisões analisadas no TJ-SP entenderam ser possível a realização de 
audiências remotas por meios virtuais durante o período da pandemia de Covid-194. Nesse 
sentido, ilustra a situação a seguinte decisão: 

4 Segue o resultado da pesquisa jurisprudencial: TJ-SP – Agravo de Instrumento: AI 2177955-86.2020.8.26.0000 SP 
2177955-86.2020.8.26.0000 - 5ª Câmara de Direito Privado; TJ-SP – Apelação Cível: AC 1500765-91.2020.8.26.0616 SP 
1500765-91.2020.8.26.0616 - Câmara Especial; TJ-SP – Agravo de Instrumento: AI 2184490-84.2020.8.26.0000 SP 2184480-
84.2020.8.26.0000 - 31ª Câmara de Direito Privado; TJ-SP – Habeas Corpus Cível: HC 2087850-63.2020.8.26.0000 SP 
2087850-63.2020.8.26.0000 - Câmara Especial TJ-SP – Habeas Corpus Cível: HC 2127285-44.2020.8.26.0000 SP 
2127285-44.2020.8.26.0000 – Câmara Especial; TJ-SP – Agravo de Instrumento: AI 2192343-91.2020.8.26.0000 SP 
2192343-91.2020.8.26.0000 – 2ª Câmara de Direito Privado; TJ-SP – Apelação Cível: AC 1500183-61.2020.8.26.0626 
SP 1500183-61.2020.8.26.0626 – Câmara Especial; TJ-SP – Agravo de Instrumento: AI 2199418-84.2020.8.26.0000 SP 
2199418-84.2020.8.26.000 – 8ª Câmara de Direito Privado; TJ-SP – Agravo de Instrumento: AI 2179698-34.2020.8.26.0000 
SP 2179698-34.2020.8.26.0000 – 9ª Câmara de Direito Privado.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que designou audiência de 
conciliação por videoconferência. Não previsão no art. 1015, do CPC. [...] Inexistência de 
risco de prejuízo, por se tratar de mera audiência de conciliação. Recurso não conhecido. 
(TJ-SP - AI: 21779558620208260000 SP 2177955-86.2020.8.26.0000, Relator: Fernanda 
Gomes Camacho, Data de Julgamento: 31/07/2020, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 31/07/2020)

No caso em tela, o magistrado entendeu do seguinte modo: “[..], entremostra-se que 
a parte, ao se recusar a realização de audiência telepresencial não tem preocupação pela 
pronta solução da demanda”. Assim, fica evidente a primazia pela duração razoável do 
processo face ao acesso à justiça.

Por sua vez, o TJ-DF, apresenta jurisprudência 100% unificada no mesmo sentido5. 
Nesse modo traz-se a voga a decisão TJ-DF 07384780320198070001, Relator: SANDOVAL 
OLIVEIRA, 2° Turma Cível, Data de Publicação: 24/09/2020. Em grifos nossos: 

Justifica o pedido no fato de ter 75 anos de idade e possuir doenças pré-existentes, ou seja, 
pertencer ao grupo de risco e que a convocação de pessoas para auxilia-lo no intuito de 
garantir a qualidade da transmissão virtual expô-lo-ia a contaminação pelo Covid-19. [..] 
Outrossim, não se sustenta a alegação sobre a necessidade de convocação de auxiliares 
para transmitir a sustentação oral, porquanto, essa pode ser realizada com a utilização de 
um mero telefone celular ou computador pessoal [..] 

Desta feita, verificou-se a incongruência entre o que se entende como acesso à justiça, 
pela dogmática, e como este direito e garantia fundamental se configura nos Tribunais 
analisados. Inconcebível, portanto, em um Estado Democrático de Direito, a potencial 
exclusão de 46 milhões de brasileiros das condições adequadas de acesso à justiça durante 
o período da pandemia de Covid-19.

CONCLUSÕES

Diante dos resultados apresentados acima, jurisprudência e dogmática, no âmbito 
do recorte proposto, vêm divergindo acerca da possibilidade de implementação das 
audiências por videoconferência durante a pandemia de COVID-19. Com a pesquisa 
bibliográfica operada, restou evidente a impossibilidade de implantação de meios virtuais 
à realização das audiências sem que houvesse lesão ao acesso à justiça. Todavia, no campo 
da jurisprudência firmada pelos Tribunais de Justiça do Distrito Federal e do Estado de São 
Paulo (TJ-DF e TJ-SP), defrontou-se prática desconexa à realidade socioeconômica de 46 
milhões de brasileiros e ao dispositivo constitucional em questão. 

5 Segue o resultado da pesquisa jurisprudencial: TJ-DF: 0702315-82.2019.8.07.0014 DF 0702315-82.2019.8.07.0014 
- Segunda Turma Recursal; TJ-DF: 07073341120198070001 - 5ª Turma Cível; TJ-DF: 07384780320198070001 - 2ª 
Turma Cível; TJ-DF: 0701303072020807900 - 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; TJ-DF: 
00264887620078070001 - 5ª Turma Cível; TJ-DF: 00264879120078070001 - 5ª Turma Cível; TJ-DF: 07015546120178070001 
- 7ª Turma Cível; TJ-DF: 00003246720188070008 - 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF; 
TJ-DF: 07188946320188070007 - 4ª Turma Cível; TJ-DF: 07001874820178070018 - 4ª Turma Cível.
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Assim, mantendo a realidade da exclusão digital em mente, defende-se a impossibilidade 
da implementação ‘forçada’ das audiências online durante a pandemia de COVID-19, 
pois, potencialmente lesiva às partes da demanda com probabilíssima lesão ao acesso à 
justiça dos hipossuficientes de recursos econômicos (em especial), ainda mais perigoso 
em se tratando de decisão sem qualquer oitiva das partes envolvidas para exporem seus 
respectivos contextos de vida e requerimentos processuais auxiliadores para a melhor 
prática do ato em vista com o menor impacto negativo possível aos direitos fundamentais 
processuais.
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RESUMO

A crise de efetividade do Poder Judiciário traz a necessidade de uma reflexão analítica e 
crítica a respeito da tutela jurisdicional satisfativa. Pensar na tutela satisfativa no mundo atual 
(que é praticamente conectado) perpassa por reflexões a respeito do sistema e a maneira 
como as inovações tecnológicas podem contribuir na entrega da tutela jurisdicional. Este 
trabalho busca analisar as modificações que ocorreram ao longo dos anos no âmbito da 
atividade executiva. A tecnologia, assim como impacta os hábitos e rotinas dos indivíduos, 
também repercute no desenvolvimento das medidas judiciais constritivas em prol de uma 
tutela jurisdicional (cognitiva e satisfativa) adequada, efetiva e tempestiva. A justificativa e 
a relevância desta pesquisa decorrem de o objeto de estudo se tratar de um novo sistema 
implementado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SisbaJud em substituição ao BacenJud.

INTRODUÇÃO

No ano de 2019, o Poder Judiciário brasileiro finalizou o período com 77,1 milhões de 
processos em trâmite com uma taxa de congestionamento de 68,5%. A análise desses 
dados demonstra que, do acervo apontado, 55,8% dos casos se referem à fase de atividade 
executiva, caracterizando os “gargalos da execução” (CNJ, 2020).

A partir desses dados alarmantes, nota-se a necessidade de se refletir sobre a tutela 
jurisdicional satisfativa em âmbito executivo. Paradoxalmente, a sociedade vivencia uma 
era de conectividade digital em que é possível encontrar e se conectar a pessoas e coisas 
em qualquer lugar do mundo por meio de recursos tecnológicos e, inclusive, do tamanho 
da palma de suas mãos. Por conseguinte, é irrefutável que o avanço da tecnologia e a 
conectividade mundial impactam a atividade jurisdicional. 

É, então, importante e necessário o desenvolvimento de reflexões sobre a incorporação 
dessas modificações no âmbito do Direito Processual Civil, sobretudo a atividade executiva. 
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2 Graduanda em Direito pela UFF (VCH-VDI). giovannayoresh@hotmail.com
3 Mestre em Direito Civil (UERJ). Advogada. marinaduquemouraleite@gmail.com.
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Dessa forma, pensar na tutela satisfativa na atualidade perpassa por reflexões a respeito 
dos sistemas de justiça e a maneira como inovações tecnológicas podem influenciar e 
contribuir para a efetividade da satisfação do direito material violado.

Para fins de delimitação deste trabalho, limitar-se-á a análise à atividade executiva da 
obrigação de pagar contra devedor solvente e ao que ficou conhecido como “penhora 
online”, a penhora eletrônica de ativos financeiros pelo sistema SisbaJud, que substituiu o 
antigo BacenJud.

Portanto, o objetivo é estabelecer uma reflexão crítica sobre a tutela executiva satisfativa 
e a implementação de recursos tecnológicos a fim de correlacionar com a efetividade do 
Poder Judiciário.

METODOLOGIA

Neste trabalho utilizou-se essencialmente o método de pesquisa bibliográfica qualitativa. 
O critério para seleção das fontes foi a identificação e utilização de autores de referência 
sobre o tema. Buscaram-se as informações estatísticas da base de dados oficial do Poder 
Judiciário brasileiro, o anuário Justiça em números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Para aprofundamento da reflexão, expandiu-se o estudo para alcançar aqueles que também 
apresentam uma visão analítica e crítica inerente à crise de efetividade da tutela jurisdicional 
satisfativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

No ano de 2019, o Poder Judiciário brasileiro finalizou o período com 77,1 milhões de 
processos em trâmite com uma taxa de congestionamento de 68,5%. Esse percentual, 
destaca-se, é o menor índice verificado em toda a série histórica. A análise desses dados 
demonstra que, do acervo apontado, 55,8% dos casos se referem à fase de atividade 
executiva, caracterizando os “gargalos da execução” (CNJ, 2020). Em outros termos, mais 
da metade dos processos em trâmites são relacionados com o cumprimento forçado de 
uma obrigação inadimplida constante de um título executivo.

O Direito Processual Civil contemporâneo, ao refletir sobre a tutela jurisdicional, costuma 
proclamar que ela deve ser adequada, efetiva e tempestiva. Tem-se, como premissa, o 
instrumentalismo, que permite identificar um dever de se empenhar para a obtenção do 
maior e mais adequado proveito possível do processo. (DINAMARCO, BADARÓ, LOPES, 
2020, p.30).

O princípio da efetividade, corolário do princípio do devido processo legal, então, 
impõe que “os direitos devem ser efetivados, não apenas reconhecidos. Processo devido 
é processo efetivo” (DIDIER, CUNHA, BRAGA, OLIVEIRA, 2017, p. 65). Com essa perspectiva, 
a atividade executiva vem sofrendo alterações a fim de que possa efetivamente tutelar o 
direito material violado. 
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Seguindo essas diretrizes, o Código de Processo Civil (CPC) de 2015 reconheceu 
expressamente em seu art. 4º a adoção do método instrumentalista do direito processual 
e reforçou, no plano infraconstitucional, o direito à tutela satisfativa, que significa direito 
à execução (DIDIER, 2017, p. 65). Há, portanto, o direito fundamental à tutela executiva 
(GUERRA, 2002).

Dinamarco explica que a atividade executiva é responsável por proporcionar a 
efetividade da promessa constitucional de tutela jurisdicional, na medida em que tem a 
incumbência de efetivar os dinâmicos resultados previstos nos estáticos preceitos jurídicos 
contidos na lei, contrato ou decisão jurisdicional (DINAMARCO, 2019, p. 35-36). Dessa forma, 
a finalidade da tutela jurisdicional executiva é a satisfação forçada de um direito de crédito. 
Portanto, opera no mundo dos fatos e se caracteriza por atos judiciais agressores da esfera 
privada do executado (CÂMARA, 2013, p. 159; ASSIS, 2017, p. 19). 

Eis as explicações de Dinamarco: 

Executar é dar efetividade e execução é efetivação. A execução forçada, a ser realizada por 
obra dos juízes e com vista a produzir a satisfação de um direito, será necessária quando 
esse resultado prático não é realizado espontaneamente por aquele que em primeiro lugar 
deveria fazê-lo, ou seja, pelo obrigado. (DINAMARCO, 2019, p. 31)

Uma vez não adimplida a obrigação voluntariamente, deve, então, o interessado-
legitimado instar o Estado-juiz para que utilize as medidas de coerção a fim de persuadir 
o inadimplente para que cumpra a prestação. A lógica do sistema é impor situações 
tão onerosas e inconveniente a fim de criar um ambiente hostil, de modo que em algum 
momento seja mais vantajoso o cumprimento do que se manter inadimplente (DINAMARCO, 
2019, p. 42).

No caso de uma obrigação de pagar contra devedor solvente, a atividade jurisdicional 
deve prosseguir na busca da satisfação do direito material violado. A execução do título 
(judicial ou extrajudicial) deve se desenvolver com o primeiro ato expropriatório: a penhora 
(ASSIS, 2017, p.621). Segundo Barbosa Moreira ela é “o ato pelo qual se apreendem bens 
para empregá-los, de maneira direta ou indireta, na satisfação do crédito exequendo” 
(MOREIRA, 1995, p. 268). Ela, preferencialmente, deve recair sobre dinheiro, em espécie 
ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, do CPC).

Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, incorporando os avanços tecnológicos, 
foi criado o BacenJud. Ele era um sistema eletrônico em que Judiciário e o sistema financeiro 
estavam conectados para simplificar e facilitar o bloqueio de ativos financeiros para 
satisfação do direito material de crédito. Antes, era necessário enviar ofícios aos bancos 
para a efetivação do bloqueio de valores eventualmente constante em conta. 

Cuidava-se de procedimento demorado e burocrático. Com o sistema, a requisição 
era realizada eletronicamente, e o bloqueio se verificava quase que simultaneamente. Pelo 
sistema financeiro, gerenciado pelo Banco Central, alcançavam-se todas as instituições 
financeiras em um único ato do magistrado, e os recursos eventualmente bloqueados 



243

ficavam vinculados a uma conta judicial à disposição do juízo requisitante (CABRAL, 
CRAMER, 2015, p. 1.333-1337). 

Com o passar dos anos e o Código de Processo Civil de 2015, o sistema vem sendo 
aprimorado. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em substituição ao 
BacenJud, lançou o SisbaJud. Anuncia-se que com o aprimoramento do sistema haverá 
uma redução dos “gargalos da execução” por conter uma série de novas ferramentas que 
tendem a viabilizar uma maior efetividade da tutela jurisdicional executiva, como a reiteração 
automática das ordens de bloqueio, eliminando a necessidade de ordens sucessivas, 
obtenção de informações detalhadas sobre os extratos de movimentação da conta corrente, 
fatura de cartão de crédito, etc.

Evidencia-se, por tudo isso, que o Poder Judiciário vem implementando recursos 
tecnológicos com o ímpeto de proporcionar efetividade na atividade executiva a fim de 
combater a sua crise de (in)efetividade na satisfação do direito material.

CONCLUSÕES

Com o presente trabalho, a partir dos dados estatísticos levantados pelo Conselho 
Nacional de Justiça, verificou-se o quanto são alarmantes os “gargalos da execução”. 
Pôde-se identificar uma verdadeira crise de (in)efetividade da tutela jurisdicional executiva 
satisfativa.

No ano de 2019, dos 77,1 milhões de processos em trâmite 55,8% deles são referentes 
à atividade executiva, sendo esse expressivo patamar o menor índice verificado em toda 
a série histórica. 

Ao analisar a dinâmica de penhora antes e após a incorporação do sistema BacenJud, 
nota-se que foram reduzidas a burocracia e a morosidade do sistema anterior de requisição 
de penhora com o envio de ofício(s) destinado(s) à(s) instituição(ões) financeira(s). Desse 
modo, verifica-se que a incorporação de novas tecnologias é uma medida salutar e, quiçá, 
viabilizou o alcance do menor percentual da série histórica.

Contudo, ainda são expressivos os “gargalos da execução”. Além de o SisbaJud buscar 
aprimorar o sistema até então vigente, há a necessidade de uma constante incorporação 
tecnológica, sobretudo em uma era de conectividade em que pessoas e coisas podem ser 
localizadas a partir de aparelhos que se encontram na palma das mãos de qualquer pessoa.

É irrefutável que o avanço da tecnologia e a conectividade mundial impactam a atividade 
jurisdicional. Dessa forma, pensar criticamente a tutela satisfativa na atualidade perpassa 
por reflexões a respeito dos sistemas de justiça e a maneira como inovações tecnológicas 
podem influenciar e contribuir para a efetividade da satisfação do direito material violado. 
Portanto, apesar dos esforços de implementação de recursos tecnológicos, no âmbito 
da tutela executiva ainda são necessárias maiores reflexões para o aprimoramento dos 
sistemas e, assim, minorar os “gargalos da execução” em prol da efetividade do Poder 
Judiciário.
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RESUMO

Desde 2006, com o advento da Lei 11.419, que dispõe sobre a informatização do 
processo judicial no país, verifica-se o início de uma revolução tecnológica forense. Se 
antes a consulta processual era, no plano de fato, restrita aos operadores do direito, agora 
o processo finalmente se tornava coerente aos ditames do art. 5º, inciso LX da Constituição 
Federal. Ocorre que a publicação dos atos em um sistema mundial de rede de computadores 
gerou inúmeras consequências, dentre elas: o crescimento da litigiosidade em razão da 
garantia constitucional da inafastabilidade do poder judiciário, aumento do número de 
profissionais inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil e da morosidade. 
Isto posto, ocorre a implantação de medidas paliativas diante da estrutura insuficiente e 
deficitária do Poder Judiciário, a saber: fixação de teses de julgamento vinculantes para 
casos repetitivos, incorporação do sistema de precedentes e criação de legislação acerca 
de métodos consensuais de resolução de conflitos. Entretanto, as garantias do devido 
processo legal, em teoria limitantes, obstam a tentativa de agilizar a prestação jurisdicional. 
Enquanto isso, cresce exponencialmente o objeto de estudo da jurimetria: os bancos de 
dados jurisprudenciais. Não fosse a tradição jurídica romano-germânica, fortalecendo 
o distanciamento entre o estudo teórico e a prática judiciária, já estaríamos a organizar 
cientificamente esses dados para analisar o impacto social das decisões emanadas pelo 
Poder Judiciário. Através de pesquisa bibliográfica sistemática, pretende-se demonstrar 
como o uso da jurimetria possibilita chegar a conclusões científicas de como o Poder 
Judiciário decide, os impactos setoriais de tais decisões na sociedade e possibilidades 
de mudança.
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INTRODUÇÃO

Antes de adentrar ao tema do presente estudo faz-se necessário compreender o 
conceito de jurimetria. Segundo a Associação Brasileira de Jurimetria (ABJ), ela pode 
ser interpretada como um ramo do conhecimento jurídico que se baseia na aplicação 
de técnicas quantitativas de estatística para o direito (SERRA, 2013). Em sentido amplo, 
qualquer estudo jurídico que se valha de dados coletados empiricamente e cuja análise 
se baseie de alguma forma em conceitos estatísticos, pode ser considerado um exemplo 
de trabalho jurimétrico (YEUNG, 2017).

Na realidade, o método se vale de teorias probabilísticas para tentar explicar a frequência 
com que determinados eventos ocorrem no mundo jurídico. Seus resultados permitem 
não apenas o mapeamento das situações decorrentes da aplicação de normas jurídicas, 
mas também propiciam a identificação das variáveis que influenciam no aspecto decisório, 
revelando, conforme aplicada, o tempo estimado para a tomada de decisões, além dos 
resultados possíveis que serão adotados. (LUVIZOTTO, GARCIA, 2020)

Naturalmente, na medida em que há facilitação de acesso a diversos julgados, 
passa a ser exigido do operador do direito atuação diversa. A retórica eloquente e os 
palpites intuitivos cederam espaço à necessidade de conhecimento da realidade prática. 
(LUVIZOTTO, GARCIA, 2020). Desta forma, e somente desta, observando o fenômeno 
jurídico enquanto fato social, torna-se possível traçar associação entre o que ocorre no 
mundo e o que irá ocorrer, possibilitando intervenção na máquina judiciária. 

Não se trata de organizar dados para identificar traços de personalidade que interferem 
nas decisões dos magistrados, até mesmo porque eles não se vinculam ao perfil que 
lhes é traçado. Entretanto, foi por receio do usufruto malicioso do método que a França 
editou a Lei 222, de 23 de março de 2019 enfraquecendo a utilização da jurimetria no 
país (MARSHALLOWITZ, 2019). A seguir, serão elencados alguns dos muitos problemas 
contemporâneos que assolam o Poder Judiciário, que podem ser reduzidos e, quiçá, 
sanados pela adoção de métodos de estatística aplicados ao direito. 

O número de processos em tramitação nos Tribunais brasileiros cresce 
exponencialmente, provocando um potencial rebaixamento de qualidade das decisões 
e induzindo a aplicação de modelos pré-fixados, o que favorece a ocorrência de erros 
judiciários em razão de decisões desconexas ao caso. De acordo com dados do CNJ, o 
poder judiciário finalizou o ano de 2019 com 77,1 milhões de processos em tramitação e 
18.091 magistrados, com uma média de mais de sete sentenças por juiz ao dia (CNJ, 2020).

A mozosidade, enquanto herança da mentalidade burocrática e dilatória dos 
administradores judiciais, representa latente ofensa ao princípio constitucional da razoável 
duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CRFB). É que o acervo sempre crescente das unidades 
forenses aponta para a existência de uma cultura de trabalho formada com base na justiça 
tardia. A inefetividade estrutural do Poder Judiciário também pode ser facilmente detectada 
a partir da ausência de resultados práticos acerca do estabelecimento de metas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
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Tem-se, também, observável imprevisibilidade da justiça, no que tange à segurança 
jurídica, a partir de observações de que casos iguais (ou semelhantes) possuam soluções 
opostas, quando em tese, deveriam oferecer o mesmo resultado. E por último, em um 
segundo aspecto, a morosidade serve de estímulo para práticas nocivas na condução de 
negócios. Eis que aquele que suporta uma obrigação pode facilmente instrumentalizar a 
seu favor a lentidão processual para retardar a sua satisfação (BARBOSA, MENEZES, 2013).

O caminho para sanar tais problemas elencados passa necessariamente pelo incentivo 
à transparência, reforço à previsibilidade da atividade estatal proporcionada pelo acesso 
qualificado a informações decisórias e a visualização nítida das práticas deliberativas, 
proporcionando a criação de parâmetros para definir se deve-se permanecer agindo de 
determinada forma ou mudar de postura (LUVIZOTTO, GARCIA, 2020). 

Exatamente por isso, a jurimetria se revela como um instrumento para garantir a 
segurança jurídica e um certo grau de accountability dos órgãos que a utilizam (LUVIZOTTO, 
GARCIA, 2020). Torna-se possível, também, regular com maior rigor científico o 
comportamento dos agentes públicos, enquanto eles mesmos se tornam aptos a verificar 
a necessidade de maior fundamentação decisória, o que acaba por estimular honestidade 
e produtividade do magistrado (LUVIZOTTO, GARCIA, 2020).

METODOLOGIA

O presente estudo possui caráter exploratório e, para tanto, foi utilizada a pesquisa 
bibliográfica sistemática como método de trabalho. Como o objetivo é apontar justificativas 
para a utilização da jurimetria, bem como elencar possíveis resultados de sua aplicação, foi 
conferida ênfase a pesquisas de teóricos brasileiros que compõem a Associação Brasileira 
de Jurimetria (ABJ), principalmente durante o período de assimilação do conteúdo para 
criação de posicionamento acerca da matéria. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

É inegável que os grandes avanços tecnológicos, marcados essencialmente pela sua 
penetrabilidade em toda atividade humana provocaram mudanças velozes e irreversíveis 
na sociedade, no direito e em todos os ramos da ciência (HADDAD, 2010). Nessa toada, a 
jurimetria tenta tornar as decisões judiciais experimentadas e não apenas comentadas. 

O objetivo do presente estudo não comporta transcender aos conceitos básicos, 
fundamentos e consequências da aplicabilidade do método. Entretanto, apenas para fins 
de visualização de aplicação da jurimetria, será elencado um exemplo prático e suscinto: 
os Doutores Juliana Cristina Luvizotto e Gilson Piqueras Garcia (2020) trouxeram no bojo 
de sua pesquisa publicada na Revista Controle, 2020, pertencente ao Tribunal de Contas 
do Estado do Ceará, o seguinte problema: 
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Com base em dados colhidos no Cadastro Nacional de Adoção e Cadastro Nacional de 
Crianças Acolhidas (2014), foi verificado que havia muitas crianças disponíveis para adoção, 
entretanto, o perfil de idade preferido pelos pretendentes era diverso. O problema é que as 
crianças já entravam com idade avançada nos registros cadastrais e, consequentemente, já 
com baixa probabilidade de serem adotadas. A partir disso, foram analisados os entraves 
legislativos, administrativos e judiciais relacionados ao processo (lato sensu) de adoção e 
constatou-se que a destituição do poder familiar estendia demasiadamente o curso do 
processo, isto porque se pautava na tentativa de esgotar todos os meios para contactar os 
pais. Ou seja, a tentativa de efetivar a garantia do devido processo legal aos pais aumentava 
a idade das crianças e as conduzia a um estado de “inadotabilidade”. 

No entanto, a partir de outro estudo, foi possível identificar que a redução média 
da idade de cadastro das crianças em um ano aumentava a chance de adoção. O que 
propiciou a promulgação da Lei 13.509/2017, que agilizou os procedimentos relacionados à 
destituição do poder familiar e à adoção de crianças e adolescentes no Brasil. (LUVIZOTTO, 
GARCIA, 2020). É possível, portanto, detectar claramente através deste exemplo o poder de 
transformação da realidade que comporta o estudo científico sobre as decisões judiciais. 
Mas os benefícios de seu uso vão além do campo mencionado, pois a jurimetria auxilia 
também no pronunciamento jurisdicional, na medida em que fornecerá ao magistrado 
fundamentos que mais se aproximem da inteligência do sistema e até mesmo a solução 
que concebe maior efetividade às normas e valores pré-estabelecidos quando do ato de 
interpretação (HADDAD, 2010).

De acordo com o cientista político Guillermo O’Donnell (1998), o termo accountability 
refere-se à responsabilização democrática dos agentes públicos por meio de dois 
mecanismos: accountability vertical, por meio do qual a sociedade controla de forma 
ascendente os governantes e accountability horizontal, por meio do qual é exercida a mútua 
fiscalização entre os poderes (check and balances) e por meio de órgãos governamentais, 
como os Tribunais de Contas brasileiros.

Pesquisa realizada em 2013 pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FALCÃO, 
HARTMANN, MORAES, 2015) fez uma previsão polêmica: as chances de o STF reverter 
uma decisão do TRF-4ª Região desfavorável aos réus da operação “lava jato” é de 1%. A 
pesquisa analisou a taxa de derrota do MPF ao figurar como recorrido no STF, e constatou 
que a taxa se manteve, desde 2007, abaixo dos 10%. Obviamente, não faltaram críticas a 
essa “previsão”. O Ministro do STF, Marco Aurélio, expôs que os magistrados não estão 
preocupados se “a balança pende mais para a defesa ou se deixa mais pesado o prato da 
acusação”. A crítica foi seguida pelo doutrinador Streck, ao afirmar que “pesquisas assim 
são como profecias sobre o passado. Seu perigo é influenciarem o futuro. Só que sem nexo 
com a realidade” (VASCONSELOS, 2016). Compreendida toda a temeridade acerca do uso 
de métodos estatísticos em detrimento das garantias constitucionais, cumpre ressaltar que 
todo caso é único em algum aspecto, mas possui variáveis em comum com outros casos 
amostrados. A partir da constância de atos proferidos num mesmo sentido, o órgão julgador 
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involuntariamente desenvolverá uma coerência, ou seja, criará uma precisão com base na 
racionalidade. Tais previsões desde sempre são levantadas tanto pelos advogados, como 
pelos cidadãos, afinal, a análise de comportamentos jurídicos transcende aos julgados, 
estando sempre presente na tentativa de evitar conflitos, cunhar estratégias de solução 
extrajudicial ou mesmo para verificar a possibilidade de êxito no ingresso de uma ação 
(REIS, 2019). 

Novamente, o que a jurimetria almeja é a otimização dos procedimentos jurídicos através 
de uma monitoração constante por parte de softwares que possam gerar indicadores de 
desempenho. 

CONCLUSÕES

No decorrer da presente pesquisa, foi pontuada a irreversibilidade ao status quo ante 
que a utilização de ferramentas tecnológicas proporcionou ao direito. Demonstrou-se que 
nos moldes já incorporados pelo sistema judicial, tais ferramentas serviram como elementos 
em prol da efetividade da jurisdição, não interferindo na construção de opinião valorativa de 
magistrados sobre as causas que lhes são designadas. Assim também o é com relação à 
jurimetria, que não possui como finalidade extinguir a segurança jurídica, mas proporcionar 
a coexistência entre ela e a efetiva razoável duração do processo, exigindo ao menos a 
ponderação casuística entre as duas garantias constitucionais. 

Restou comprovado que a estatística não desconsidera os valores sociais, nem possui a 
pretensão de chegar a conclusões absolutas, mas sem dúvidas, ela é uma ótima ferramenta 
para guiar a condução da tomada de decisões em casos semelhantes. De fato, não há 
como conter o avanço tecnológico! Cabe a nós a compreensão de que a capacidade de 
armazenamento e combinação de informações de um software é infinitamente maior que 
a mente do homem. Sendo assim, os agentes públicos devem, a cada dia mais, dispensar 
sua energia nas habilidades que complementam o trabalho dos sistemas, raciocinando 
estratégias e meios criativos para conduzir os casos concretos. 
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RESUMO

O presente trabalho busca fazer uma análise doutrinária e jurisprudencial acerca do 
instituto da impenhorabilidade do bem de família que foi reformulado com o advento 
do Código de Processo Civil de 2015. Diante disso, surgem algumas questões do 
instituto que têm promovido diversas perspectivas teóricas sobre a nova ótica acerca 
de sua impenhorabilidade relativa. Sendo assim, adotar-se-á no presente trabalho uma 
metodologia bibliográfica acerca das principais modificações trazidas pelo CPC de 2015 
à impenhorabilidade do bem de família, além de uma análise jurisprudencial de julgados 
do Superior Tribunal de Justiça nos períodos compreendidos entre 2015 a 2020. Objetiva-
se, portanto, tratar-se da possibilidade (ou não) de sua renúncia, se constituiria matéria de 
ordem pública e ainda, se lhe incidem os efeitos da preclusão. Diante da análise doutrinária 
e jurisprudencial o que restou evidenciado é que não há uniformidade na aplicabilidade 
do instituto em casos análogos, porque parcela doutrinária expressiva entende que a 
impenhorabilidade do bem de família admite a renúncia, não constituindo matéria de 
ordem pública e admitindo, por sua vez, a preclusão, por se tratar de bem disponível. A 
jurisprudência, por sua vez, ainda utiliza alguns conceitos do CPC/73 uma vez que não 
considera hipótese de renúncia, tratando o instituto como sendo de natureza de ordem 
pública e não aplicável à preclusão. Com isso, após os resultados obtidos, faz-se necessário 
entender os impactos que a falta de uniformidade no entendimento do instituto pode gerar 
problemas de efetividade e segurança jurídica.

INTRODUÇÃO

A Execução Civil surge pelo não cumprimento de uma obrigação/prestação do devedor 
para com o credor. Diante deste inadimplemento, o exequente pode vir a utilizar o referido 

1 Graduanda em Direito pela Universidade Federal Fluminense e Membro Pesquisadora do Grupo de Estudo em 
Jurisdição, Constituição e Processo (GEJCP) e da Liga Acadêmica de Direito UFF-VR, Membro do Grupo de Estudos 
em Direito Processual Civil, nataliamiguel@id.uff.br.
2 Doutor em Direito (UNESA). Mestre em Direito (UNISA). Professor da Universidade Federal Fluminense (UFF/VR). E-mail: 
matheus.vgm@outlook.com. Coordenador do Grupo de Estudos em Jurisdição, Constituição e Processo (GEJCP).
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mecanismo processual a fim de ter a satisfação de seu direito. No entanto nem todos os 
bens do devedor (ou terceiros responsáveis, p. ex.) responderão pela dívida, surgindo, 
então, o instituto da impenhorabilidade dos bens, que seria uma exceção ao Princípio da 
Responsabilidade Patrimonial que rege a Execução (DALLA, 2016). 

A impenhorabilidade surge como mecanismo de proteção a determinados bens do 
devedor com atenção, de um modo mais abrangente, ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, do direito à moradia (no que tange diretamente aos bens imóveis utilizados para 
esse fim) e da autonomia da vontade. Nesse sentido, a proteção jurídica sobre esses bens 
é de suma importância no Brasil que vive em um Estado Democrático de Direito, sob um 
processo de constitucionalização dos ramos do direito. 

Dessa forma fica claro que a impenhorabilidade, por ser medida excepcional, deve 
ser utilizada conforme os critérios técnico-jurídicos, com responsabilidade e a partir de 
interpretações íntegras e coerentes do ordenamento jurídico (art. 926 CPC), a fim de 
encontrar uma solução benéfica tanto ao credor quanto ao devedor. Nesse sentido, a 
dogmática jurídica vem entendendo que o Código de Processo Civil de 2015 reformulou 
o instituto da impenhorabilidade afetando, também, o bem de família, passando tal hipótese 
a ser considerada como modalidade de impenhorabilidade relativa, destoando da lógica 
adotada pelo Código Processual Civil de 1973, uma vez que “havia um erro técnico, que 
precisava ser corrigido” (DIDIER JR; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, 2017, p. 811). 

Diante disso, o objetivo do presente trabalho, consiste em fazer uma análise 
jurisprudencial acerca da impenhorabilidade do bem de família à luz do CPC de 
2015, abordando as principais perspectivas doutrinárias e jurisprudenciais acerca da 
impenhorabilidade do bem de família e se existe uma uniformidade no entendimento. 

METODOLOGIA
 
No presente trabalho utilizou-se essencialmente a metodologia de pesquisa bibliográfica 

qualitativa pela preferência em autores especialistas na temática, a fim de entender as 
principais modificações acerca do instituto da impenhorabilidade do bem de família á luz do 
Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a fim de aprofundar e entender as hipóteses 
levantas foi utilizada a pesquisa jurisprudencial como segunda fonte metodológica, em 
especial por meio de consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, principalmente nas 2ª, 
3ª e 4ª Turmas, com análise dos principais julgados desde o advento do Código de Processo 
em Civil em 2015 até o ano de 2020 no que diz respeito ao instituto da impenhorabilidade 
do bem de família. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, faz-se necessária uma análise acerca de alguns pontos controvertidos 
no que diz respeito à aplicabilidade do instituto da impenhorabilidade do bem de família. 
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 Vale destacar se o bem de família seria um direito renunciável ou não. Do ponto de vista 
doutrinário, parte da doutrina entente que seria um direito renunciável, quando se tratar de 
bem disponível (DIDIER JR; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, 2017, 2020, p. 843; DALLA, 2017; 
ASSIS, 2016, p. 325-326), outra parcela não (THEODORO JR, 2019; MARINONI, ARENHART, 
MITIDIERO, 2016, p. 897-898).

A jurisprudência analisada, por sua vez, entende que não há possibilidade de renúncia, 
porque “a proteção conferida ao instituto de bem de família pela Lei 8.009/90 é uma norma 
cogente, uma questão de ordem pública” (CAVALCANTE, 2018, p.386). Nesse sentido, 
os seguintes julgados do STJ: 2ª Turma, AgInt no REsp nº 1.754.525-RS, rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, j. 21.11.2019; 2ª Turma, REsp 1487028/SC, rel. Min. Herman Benjamin, 
j.13.10.2015, Dje. 18.11.15, e 4ª Turma, AgInt no REsp nº 1.084.180-SP, rel. Min. Maria Isabel 
Gallotti, j. 20.3.2019. A renúncia ocorre em caráter excepcional, quando se tratar de bem 
disponível, ressalvado quando se tratar de bens inalienáveis ou bens de família (NEVES, 
2018) (p. ex.: STJ, 4ª Turma, REsp nº1.365.418-SP, rel. Min. Marco Buzzi, j. 4.4.2013). A 
título de exemplificação, devido à compatibilidade do caso com a questão em análise, 
vale destacar que a 1ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT, 1ª 
Turma Cível Processo nº 20080020038446 AGI, d.j. 02.07.2008) foi ao sentindo contrário, 
admitindo a renúncia em caso de bem de família, uma vez que “é válido o exercício do direito 
de renúncia à impenhorabilidade, inexistindo óbice à penhora efetivada sobre o imóvel” 
(REVISTA CONSULTOR JURÍDICO, 2018).

 A segunda questão a ser levada em consideração reside no fato de o bem de família 
possuir natureza jurídica de ordem pública ou não. Parcela doutrinária entende que a 
impenhorabilidade do bem de família visa resguardar os direitos do executado e não a 
ordem pública (DIDIER JR; CUNHA; BRAGA; OLIVEIRA, 2020). Sendo assim, não há que se 
falar em questão de ordem pública, porque a importância do instituto da impenhorabilidade 
é proteger a dignidade do executado por meio da satisfação da Execução minimamente 
onerosa para este. Já o entendimento jurisprudencial vai ao sentindo contrário, pois entende 
a impenhorabilidade do bem de família como matéria de ordem pública, como se nota nos 
julgados seguintes: 4ª Turma, AgInt no REsp nº 1.084.180-SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 
j. 20.3.2019; e 3ª Turma, AgInt no REsp nº 1548875-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.12.2019.

O último ponto a ser discutido no presente trabalho cuida da preclusão acerca do 
instituto. No que tange aos aspectos doutrinários, o bem de família possui natureza 
preclusiva, devendo ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos 
autos, conforme estabelece o artigo 278 do CPC (ASSIS, 2016, p. 324; DIDIER JR; CUNHA; 
BRAGA; OLIVEIRA, 2020, p. 846). 

A jurisprudência também entende que o instituto da impenhorabilidade do bem de 
família possui preclusão consumativa, “quando houver decisão anterior sobre o tema, 
mesmo se tratando de matéria de ordem pública” (cf. STJ, 4ª Turma, AgInt no REsp nº 
1687899-SP, rel. Min. Antônio Carla Ferreira, j. 24.08.2020, e STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 
nº 1548875-SP, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.12.19). Além disso, é reconhecida sua preclusão, 
devido à impossibilidade de discussão posterior da impenhorabilidade do bem de família 
(cf. STJ, 4ª Turma, AgRg no AgRg no REsp nº 991.501-MS, rel. MinMaria Izabel, j. 24/02.2015). 
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Vale destacar ainda que a partir da jurisprudência analisada pode-se perceber que 
a impenhorabilidade do bem de família deve ser analisada à luz do princípio da boa-fé 
objetiva. Esse foi o entendimento da 3ª Turma, REsp nº 1782227- PR, rel. Min. Nancy Adrighi, 
DJ. 27.08.2019, que em tal julgado entendeu pela procedência da penhorabilidade de um 
bem residencial que foi dado como garantia de pagamento de dívidas em um primeiro 
momento pelo proprietário e este no momento de saldar a dívida alegou que o referido 
bem estaria resguardado por ser bem de família. Os motivos que levaram à procedência da 
penhora foi no sentido de que o proprietário agiu de má-fé ao oferecer bem que sabia ser 
resguardado pela Lei nº 8.009/90 a fim de não saldar a dívida contraída (BOSELLI, 2019). 

Diante da apresentação das questões doutrinárias e jurisprudenciais acerca do instituto 
da impenhorabilidade do bem de família tornou-se possível demonstrar que não há certa 
padronização em sua aplicabilidade, uma vez que a doutrina avançou significativamente 
no entendimento de que ao bem de família possui caráter relativo de impenhorabilidade, 
enquanto a jurisprudência persiste em adotar a lógica do CPC de 1973 de que o instituto 
seria hipótese de impenhorabilidade absoluta. 

CONCLUSÕES

O instituto da impenhorabilidade do bem de família é de suma importância a fim de 
proteger o executado, tendo em vista os princípios da dignidade da pessoa humana, da 
moradia e da autonomia da vontade. O Código de Processo Civil de 2015 modificou o 
instituto, dando ao art. 833, II, caráter de impenhorabilidade relativa. 

E tendo em vista as perspectivas que apontam para uma mudança de entendimento, 
a doutrina apontada acima vem defendendo que a impenhorabilidade do bem de família, 
bem este considerado com alienável extrajudicialmente, deve ser entendida como sendo 
passível de preclusão, não como sendo de ‘ordem pública’ (DIDIER JR; CUNHA; BRAGA; 
OLIVEIRA, 2020). 

A jurisprudência analisada conforme o recorte proposto por sua vez entende que o 
instituto mesmo à luz do CPC de 2015 não admite renúncia nos casos de impenhorabilidade 
do bem de família, ainda que tenha reconhecido tratar-se de bem disponível, o que permitiria 
certa liberalidade do executado em cumprir a obrigação que lhe é devida. Além disso, 
entende que constitui matéria de ordem pública, embora o instituto da impenhorabilidade 
à luz do princípio da dignidade da pessoa humana seja um mecanismo de proteção ao 
executado, ou seja, possui um aspecto individual e não geral. 

Contudo, o único ponto convergente entre doutrina e a análise jurisprudencial realizada 
reside no fato de que a impenhorabilidade do bem de família sofre os efeitos da preclusão, 
quando não alegados na primeira oportunidade que couber manifestação da parte, o que 
configura um pontapé inicial para que haja uma uniformidade no entendimento acerca do 
instituto.

Sendo assim, a partir dos referenciais teóricos adotados, torna-se necessária uma 
ressignificação do entendimento jurisprudencial acerca da aplicabilidade do instituto 
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da impenhorabilidade do bem de família com o intuito de se alinhar ao pensamento 
doutrinário que funciona como instrumento para um direito efetivo e condizente com uma 
interpretação íntegra e coerente dos dispositivos normativos afetos aos fundamentos da 
impenhorabilidade como um todo, e, em sua especificidade.

Reconhecemos, contudo, a necessidade de que a mudança da perspectiva teórica 
indicada acima requer-se mediante cautela e construção de bases seguras para tal 
alteração. Trata-se, portanto, de efetiva aplicação da busca pela coerência e integridade 
(art. 926 do CPC), a partir da precípua função do STJ de interpretação da legislação federal 
rumo à segurança jurídica das relações jurídicas. A discussão que há tempos, desde antes 
do CPC/2015, transitava entre doutrina e jurisprudência recebeu combustível adicional com 
a entrada em vigor deste novo sistema normativo, e, mesmo que já passados alguns anos de 
discussões ainda em pendência, torna-se imperiosa a definição de uma perspectiva mais 
segura possível para o desenvolvimento dos processos executivos em território nacional, 
quando a matéria diz respeito à impenhorabilidade do bem de família, em tal ponto.
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RESUMO

A utilização de sistemas inteligentes do auxílio da prestação judicial é exponencial. A 
implementação desses algoritmos importa, primeiramente, estudos sobre as bases teóricas, 
especialmente da decisão judicial. A partir da compreensão do que seja uma decisão 
jurídica e de seus elementos constitutivos, permite-se a sistematização desses requisitos 
para a aplicação em Inteligência Artificial de suporte à decisão judicial bem fundamentada, 
como apoio aos magistrados. Assim, permite-se a criação de um sistema inteligente, o 
Legal Decision ChatBot, o qual permite ganho de racionalidade da decisão, atentando-se 
aos requisitos legais de uma decisão, no que tange à uma decisão bem fundamentada. 
O método de abordagem é indutivo e a pesquisa é construída pelo método bibliográfico.

INTRODUÇÃO

O uso da tecnologia pela sociedade é inevitável, uma vez que se busca, primordialmente, 
o aperfeiçoamento do trabalho humano. A IA aplicada às práticas jurídicas, como na 
advocacia privada, já ocorre há anos em larga escala global. Contudo, para as instituições 
públicas, essa automação com aplicação de ferramentas tecnológicas no Poder Judiciário 
é exponencial e a utilização de Inteligência Artificial já é uma realidade, especialmente na 
busca pela efetividade do direito e da democracia.

No XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado no dia 25 e 26 de novembro de 
2019, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), ministro Dias Toffoli, afirmou ser necessário manter a evolução e inovação do uso 
técnicas modernas de gestão, com o auxílio de tecnologias, como Inteligência Artificial. 
Ainda, na oportunidade, o ministro ressaltou a necessidade de trabalhar continuamente na 
gestão do acervo estimado de 80 milhões de processos em trâmite no judiciário brasileiro 
(STF, 2019). 

1 Mestrando do PPGDireito pela Faculdade Meridional - IMED/Passo Fundo. Membro do Grupo de Pesquisa IAJUS 
TEAM - Inteligência Artificial e Direito. alertonep@gmail.com.
2 Doutor em Direito e professor do PPGD da Faculdade Meridional - IMED. Coordenador do Grupo de Pesquisa IAJUS - 
Inteligência Artificial e Direito. Membro fundador da Associação Ibero Americana de Direito e Inteligência Artificial - AID-
IA. faustosmorais@gmail.com.
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As possibilidades de utilização de Inteligência Artificial no judiciário são desmedidas. A 
exemplo, projetos em tribunais (como no STF, STJ, TJPE, TJMG, TJAC, TJRO, etc.) já foram 
implementados sistemas inteligência no auxílio da prestação jurisdicional, a fim de aumentar 
a celeridade processual e eficiência da prestação jurisdicional. 

Entretanto, necessita-se explorar, inicialmente, as teorias da decisão judicial, bem 
como seus elementos constitutivos como pressuposto inicial para o uso de IA pelo órgão 
jurisdicional. Em que pese a centralidade da decisão judicial à prática jurídica, inexiste um 
critério objetivo que permite a definição dos seus elementos constitutivos. Entende-se, 
portanto, ser necessário identificar elementos analíticos que permitam: a) a identificação 
de uma decisão judicial ou não; b) a indicação dos seus elementos constitutivos. 

Isso se mostra relevante pois na ordem jurídica brasileira se tem admitido o uso da IA para 
o apoio das decisões judiciais, em especial ao uso da IA no suporte de fundamentação de 
decisões nos tribunais. O objetivo deste trabalho, portanto, é apontar requisitos constitutivos 
para uma decisão jurídica, no que tange à fundamentação, para, ao fim, sistematizar em 
um algoritmo de suporte à uma fundamentação legal.

METODOLOGIA

A metodologia adotada na pesquisa, em relação à linha de abordarem e elaboração 
da temática refere-se ao método indutivo, com o intuito de elaborar um artigo científico. 
Quanto ao procedimento, é do tipo exploratória com o auxílio de fontes bibliográficas. 
Houve a exploração de obras de vários autores, os quais debatem a temática abordada, 
configurando-se no corpus da pesquisa realizada, de forma que, a partir delas, pode-se 
idealizar um algoritmo de suporte à decisão judicial bem fundamentada, com o intuito de 
promover a eficácia do direito.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A decisão judicial sempre foi um importante fenômeno jurídico na Teoria do Direito e, 
atualmente, na dogmática jurídica com a implementação de novas tecnologias no auxílio 
da prestação jurisdicional, como a institucionalização de IA, tais como os programas Victor 
do Supremo Tribunal Federal e o Radar do Tribunal de Justiça do Tribunal de Minas Gerais.

A literatura jurídica, em grande maioria, preocupa-se em promover estudos acerca da 
argumentação, interpretação e raciocínio jurídico em paralelo com as funções jurisdicionais 
do Estado. Essas teorias da decisão buscam responder aos desafios de racionalizar o 
processo de tomada de decisão dos magistrados. 

Outrossim, sob o ponto de vista processualista, o estudo da decisão judicial delimita-se 
em esclarecer os requisitos técnicos normativos dos atos processuais de pronunciamento 
do juiz, concentrando-se em decisões finais e decisões de apoio. Apesar disso, inexistem 
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elementos analíticos identificadores de uma decisão jurídica que distingue os requisitos 
para além dos componentes legais. 

A teoria da decisão restringe-se em analisar a sentença com base em seus elementos 
constitutivos formais, do relatório, fundamentação e dispositivo. Não obstante, a 
fundamentação é o elemento jurídico mais relevante, uma vez que a decisão passa pelo crivo 
da validade em razão da sua fundamentação, ensejando, assim, os elementos substanciais 
de uma decisão jurídica.

Os elementos formais de uma sentença são formados pelos blocos: do relatório, o 
qual contêm todo o histórico da relação processual; da fundamentação ou motivação, a 
qual expõem as razões jurídicas que levaram ao convencimento do juiz; e, finalmente, do 
dispositivo, como a decisão da causa. 

Conforme exposto, a fundamentação é um dever constitucional imposto a todos 
os agentes do Poder Judiciário, em qualquer manifestação decisória, preceituado no 
artigo 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988. O processualista Fredie Didier aduz 
a fundamentação como a interpretação da lei de forma a criar uma norma jurídica a justificar 
a decisão (2012, p. 02).

Por conseguinte, os elementos constitutivos substanciais da decisão judicial estão 
dispostos no artigo 489, § 1° do CPC, no qual estabelece em quais casos não se pode 
considerar como fundamentada uma decisão judicial. Indubitavelmente, esses elementos 
substanciais ensejam considerável preocupação da atividade jurídica, uma vez que sua 
ausência gera a nulidade do ato.

Malgrado existir numerosas teorias da decisão que expliquem preponderantemente 
como uma decisão judicial deve estar fundamentava de forma certa e justa, inexiste uma 
teoria capaz de sistematizar a fundamentação que abranja os elementos constitutivos, para 
além do relatório, fundamentação e dispositivo. 

Não obstante, a teoria normativa da decisão expõe um esquema linear de fases e 
escolhas entre alternativas que o magistrado deve observar para tomar uma decisão justa 
e correta. O esquema de fases dispõe sobre seis premissas que o juiz deve seguir, sendo 
elas, na seguinte ordem: identificação do problema, recolhimento de informações, procura 
de alternativas, avaliação das alternativas, escolha da estratégia e execução (KAUFMANN; 
HASSEMER, 2002, p. 531). 

Todavia para o Direito não basta uma decisão dada, a decisão precisa estar de acordo 
com o princípio da fundamentação das decisões uma vez que sem a motivação as partes, 
os órgãos superiores e sociedade desconheceriam o porquê de o juiz ter decidido de tal 
forma. A fundamentação é indispensável em um estado democrático para a fiscalização 
e controle da atividade jurisdicional (GONÇALVES, 2016, p. 85). 

Nessa senda, frente aos novos paradigmas tecnológicos de auxílio da prestação 
jurisdicional e a exigência da sociedade de decisões bem fundamentadas, algoritmos de 
suporta à atividade judicial encontram forças contra arbitrariedade. Para tal, a aplicação 
de sistemas inteligentes de apoio ao magistrado é precedida de uma fundamentação 
sistematizada. 
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A sistematização da teoria da fundamentação das decisões judicias em um esquema 
de árvore de decisão possibilita ganho de racionalidade e melhora da fundamentação, uma 
vez que estabelece os pressupostos essenciais de uma decisão judicial. Ainda, com base 
nessa sistematização em forma de árvore de decisão, torna-se possível a implementação 
de algoritmos de suporte à fundamentação dos magistrados. 

A aplicação de Inteligência Artificial no auxílio ao Poder Judiciário, possibilita a 
implementação de um sistema inteligente, um Legal Decision ChatBot, que servirá de apoio 
à fundamentação da decisão judicial na prestação jurisdicional. 

O programa consistirá em um chatbot de perguntas desenvolvidas que contemplem as 
hipóteses de decisão motivada do artigo 489, do Código de Processo Civil. As perguntas 
serão submetidas ao magistrado pela IA, o qual deverá respondê-las como se fosse um 
formulário. Por sua vez, o Legal Decision ChatBot analisará as respostas fornecidas, na 
qual cada dado adicionado ajudará, com mais precisão, a formar um modelo de sentença 
utilizando a programação desenvolvida com base na interpretação e raciocínio jurídico de 
programação de IA, como a mineração de argumentos.

A idealização desse algoritmo funda-se no auxílio de tecnologias de apoio ao ser 
humano em atividades repetitivas, nesse sentido, a consistência da IA no Direito depende 
“o seu uso de maneira a apoiar a decisão humana em sistemas que busquem otimizar 
tarefas repetidas ou enfadonhas, que pelas suas naturezas impõem ao ser humano maiores 
necessidades de retrabalho ou custos sob o aspecto de saúde laboral” (PEIXOTO, 2020, 
p. 12), isto é, a utilização de sistemas inteligentes no Direito permite uma predição de 
potencialização da atividade jurisdicional frente à quantidade de demandas semelhantes 
e repetitivas.

CONCLUSÕES

A sistematização da fundamentação, com base na identificação dos elementos 
constitutivos de uma decisão judicial, em uma teoria sob a forma de árvore de decisão, 
permite a construção de sistemas inteligentes de apoio ao magistrado na atividade 
decisional. 

A idealização desse algoritmo permite a criação de um Legal Decision ChatBot, o qual 
consiste em um sistema de perguntas e respostas baseadas nos elementos de uma decisão 
bem fundamentada e, portanto, dar o output de uma base de fundamentação permitindo 
o ganho de racionalidade da decisão, que se atente aos requisitos legais de uma decisão. 

Por fim, resultaria na potencialização da qualidade e eficiência da prestação jurisdicional, 
redução de demandas massivamente repetitivas, bem como implicaria na modernização 
e aplicação de tecnologias inovadoras aliadas ao Poder Judiciário na concretização de 
direitos. 
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RESUMO

O presente artigo pretende fazer um balanço do incidente de assunção de competência 
(IAC) admitidos durante o período de março de 2016 e março de 2020, os 4 (quatro) 
primeiros anos de vigência do Código de Processo Civil de 2015. Para isso, através da 
pesquisa bibliográfica e de dados fornecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
ressalta os objetivos do novel diploma e as origens do instituto, para demonstrar que, mesmo 
diante da sua relevância de prevenir entendimentos divergentes nos casos repetitivos, 
sua utilização na prática forense ainda é tímida, tendo os tribunais muitas vezes adotado 
a prática repressiva, de apenas uniformizar o entendimento quando a divergência já se 
instaurou, ao invés de preveni-la.

INTRODUÇÃO

O incidente de assunção de competência, previsto no artigo 947 do Código de 
Processo Civil de 2015, fixa entendimento vinculante sobre questão de direito, com grande 
repercussão social, sem repetição em múltiplos processos. Este instrumento, além de poder 
compor a divergência, tem como finalidade preveni-la, de forma que não cheguem a se 
proliferar entendimentos divergentes sobre uma mesma questão de direito no âmbito de 
um Tribunal. 

Trata-se de instituto relevante que pode, portanto, aprimorar a prestação jurisdicional, 
evitando a insegurança jurídica proporcionada pela denominada “jurisprudência lotérica” ao 
jurisdicionado, em que pessoas tratando de questões idênticas podem receber respostas 

1 Pós-Doutoranda em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutora e Mestre em 
Direito pela Universidade Estácio de Sá (UNESA). Professora da Universidade Estácio de Sá (UNESA). Bolsista de Pesquisa 
e Produtividade da Universidade Estácio de Sá. Advogada. Rio de Janeiro, Brasil. E-mail: larissacpsilva@gmail.com. Líder 
do Grupo de Pesquisa Jurisprudência e Precedentes (UNESA).
2 Bacharelanda em Direito pela Universidade Estácio de Sá. E-mail: amandadefatima97@gmail.com. Líder do Grupo de 
Pesquisa Jurisprudência e Precedentes (UNESA).
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jurisdicionais distintas. Considerando que o novo diploma completou, no dia 18 de março de 
2019, 4 (quatro) anos de vigência, o presente artigo, através de uma abordagem dos dados 
obtidos, tem como objetivo a análise do instituto, especificamente sua previsão de forma 
comparativa ao diploma anterior, o Código de 1973, e sua utilização. Para isso, inicialmente 
se expõem os objetivos do Código de Processo Civil de 2015. 

Em seguida, serão abordados a previsão do Código de Processo anterior e o 
delineamento atual do instituto e, após, analisando-se quanti-qualitativamente os dados 
obtidos de sua instauração desde a entrada em vigor do novel diploma, verifica-se como 
o mecanismo tem sido utilizado desde março de 2016.

METODOLOGIA

A metodologia adotada será bibliográfico-documental, levantando obras sobre o 
incidente de assunção de competência. Em seguida, será feito o levantamento dos dados 
disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça sobre o quantitativo de incidentes de 
assunção de competência suscitados e decididos desde a entrada em vigor do Código de 
Processo Civil de 2015, analisando-se quanti-qualitativamente os dados obtidos, de forma 
a se aferir como o mecanismo tem sido utilizado e se tem contribuído, com um caráter 
preventivo, para a fixação de teses jurídicas nos casos repetitivos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Código de Processo Civil de 2015 inaugurou, no Capítulo III, Título I do Livro III, 
“Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais”, mais 
precisamente no artigo 947, o incidente de assunção de competência. O instituto era tratado, 
no diploma anterior, o Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73), no 555, § 1º. O novel 
diploma melhor estruturou o tema da assunção de competência. O incidente é admissível 
no caso de no caso de recurso, remessa necessária ou causa de competência originária 
dos tribunais, quando houver questão de direito, com grande repercussão social, sem 
repetição em múltiplos processos. 

Ao aludir a questão de direito com grande repercussão social, isso não significa que a 
questão de direito com grande repercussão social não possa se repetir em algum processo; 
quer apenas esclarecer que a sua caracterização não depende de repetição em múltiplos 
processos. 

Neste ponto, está um relevante diferencial do instituto para o denominado incidente 
de resolução de demandas repetitivas (IRDR). O incidente de resolução de demandas 
repetitivas (MENDES, 2014, p. 297-305) pressupõe a efetiva repetição de processos que 
contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente (rectius predominantemente) 
de direito, material ou processual, e o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A 
exigência é, portanto, que já haja efetiva repetição de processos, e não mera potencialidade 
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de que os processos se multipliquem (WAMBIER; CONCEIÇÃO; RIBEIRO, 2016, p.1397). Não 
se cogita na lei brasileira de um número mínimo de processos repetitivos para se autorizar 
o uso do incidente, mas isto não significa que um número irrisório de casos permita a sua 
instauração, enquanto o incidente de assunção de competência pressupõe que não haja 
a multiplicação. 

O objetivo do instituto é prevenir ou eliminar divergências sobre questão relevante de 
direito entre câmaras ou turmas do mesmo tribunal, o que acabou explicitado no parágrafo 
quarto.

De acordo com o parágrafo primeiro do novel dispositivo, a legitimidade para suscitar o 
incidente foi ampliada, não se restringindo mais à literalidade do dispositivo ao relator, como 
ocorria no CPC/73. O incidente pode ser suscitado pela iniciativa do relator, de ofício ou a 
requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Em consonância 
com o teor do artigo 977, inciso III, do Código de Processo Civil, o Ministério Público será 
legitimado tanto quando atua como parte como se atuar enquanto fiscal da ordem jurídica 
e a Defensoria Pública será legitimada tanto se atuar como parte como se atuar enquanto 
custos vulnerabilis. 

Sendo reconhecido o interesse público na questão, o órgão colegiado indicado pelo 
regimento interno de cada tribunal realizará o julgamento do recurso, da remessa necessária 
ou do processo de competência originária, como dispõe o parágrafo segundo.

Nesse diapasão, cumpre, ainda, esclarecer que seria possível a instauração do incidente 
de assunção de competência nos Juizados Especiais caso, no julgamento do recurso por 
uma turma composta por três juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, 
reunidos na sede do Juizado, identifique a presença dos requisitos para a instauração do 
incidente (ABBOUD; FERNANDES, 2018, p.341). 

O parágrafo terceiro dispõe sobre a vinculação de todos os juízes que atuam no tribunal 
em relação ao julgamento do incidente de assunção de competência, que só deixará de 
ser observado caso a tese seja superada. 

O parágrafo quarto explicita a finalidade do instituto que ganhou relevo no novel diploma, 
a prevenção ou a composição de divergência, tanto entre tribunais como no mesmo 
tribunal e o instituto da assunção de competência que foi aqui abordado visa a assegurar 
a prevenção ou a composição da divergência entre câmaras ou turmas do mesmo tribunal. 
Casos já julgados podem evidenciar a divergência, mas a existência de outros que devem 
ser julgados é que demonstra a necessidade de composição da divergência. 

Os requisitos para a utilização do instituto são, portanto, os seguintes: a) a existência de 
recurso, de remessa necessária ou de ação de competência originária do Tribunal pendente 
no Tribunal; b) a existência de questão de direito, relevante e revestida de repercussão 
social; c) divergência interna no Tribunal ou a possibilidade de esta divergência existir, não 
sendo admitida a divergência entre juízes ou tribunais diversos; d) que não se trate de causa 
repetitiva. O incidente não se enquadra, portanto, nas técnicas de julgamentos dos casos 
repetitivos que preceitua o artigo 928 do Código de Processo Civil. Ainda que haja pelo 
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menos a possibilidade de decisões conflitantes, o incidente de assunção de competência 
(IAC) possui nítida função preventiva da dispersão jurisdicional. 

Da análise do Banco de Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é possível 
constatar que, em 2015, antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil, o instituto 
havia sido admitido uma única vez. Antes dessa data, sequer há informações oficiais sobre 
a utilização da assunção de competência. Por sua vez, a partir do novo diploma, foram 
admitidos 25 (vinte e cinco) incidentes no ano de 2016, 29 (vinte e nove) em 2017, 27 (vinte e 
sete) em 2018 e 11 (onze) ao total no ano de 2019, sendo que somente 2 (dois) até 18 de março 
de 2019, quando o diploma processual completou 3 (três) anos de vigência. As pesquisas 
referentes ao ano de 2020, quarto ano objeto do presente trabalho, ainda estão em curso.

Nota-se que, em comparação com o panorama do período anterior à vigência do Código 
de Processo Civil de 2015, de fato, o instituto de assunção de competência somente começou 
a ser efetivamente utilizado a partir da vigência do novel diploma. Todavia, cumpre ressaltar 
que a utilização do instituto é insuficiente (BENETI, 2009, p. 16). Para isso, basta ressaltar 
que, se comparado ao instituto já utilizado quando se instaurou o entendimento divergente, 
é possível perceber que foram 76 (setenta e seis) incidentes de resolução de demandas 
repetitivas (IRDRs) admitidos em 2016, 130 (cento e trinta) em 2017, 82 (oitenta dois) em 
2018 e 98 (noventa e oito) em 2019, sendo 11 (onze) até o dia 18 de março de 2019, restando 
pendentes apenas os dados sobre 2020 para um cenário mais preciso sobre o tema.

CONCLUSÕES

O Código de Processo Civil completou, no dia 18 de março de 2020, 4 (quatro) anos de 
vigência. Em relação ao diploma anterior, o novo diploma manteve alguns institutos, criou 
outros e aperfeiçoou o sistema. 

Um dos institutos que teve nítido aprimoramento foi o tema da assunção de competência. 
Tratado em um capítulo próprio, o instituto pressupõe: a) a existência de recurso, de remessa 
necessária ou de ação de competência originária do Tribunal pendente no Tribunal; b) a 
existência de questão de direito, relevante e revestida de repercussão social; c) divergência 
interna no Tribunal ou a possibilidade de esta divergência existir, não sendo admitida a 
divergência entre juízes ou tribunais diversos; d) que não se trate de causa repetitiva. 

O incidente de assunção é uma técnica para a definição de questões de direito que 
tem clara relação com a “jurisprudência uniforme”. Isso porque o incidente de assunção 
objetiva alcançar uma única solução para questões de direito. 

Não obstante o instituto possa contribuir para o aprimoramento da prestação 
jurisdicional, evitando decisões conflitantes, dados do Painel de Consulta ao Banco Nacional 
de Demandas Repetitivas e Precedentes Obrigatórios do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) mostram que apenas foram admitidos 25 (vinte e cinco) incidentes no ano de 2016, 
29 (vinte e nove) em 2017, 27 (vinte e sete) em 2018 e 11 (onze) ao total no ano de 2019, sendo 
que somente 2 (dois) até 18 de março de 2019. Os dados após essa data, ainda estão sendo 
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coletados. Porém, esse número, além de ser muito baixo, ainda vem observando um declínio 
ao longo dos anos de vigência do Código de Processo Civil. 

O cenário se torna ainda mais alarmante mais se forem considerados os dados 
referentes a outro instituto, o incidente de resolução de demandas repetitivas, quando já 
há a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão 
unicamente de direito, material ou processual, e o risco de ofensa à isonomia e à segurança 
jurídica. No mesmo período, foram 76 (setenta e seis) incidentes de resolução de demandas 
repetitivas (IRDRs) admitidos em 2016, 130 (cento e trinta) em 2017, 82 (oitenta dois) em 2018 
e 98 (noventa e oito) em 2019, sendo 11 (onze) até o dia 18 de março de 2019.

Nota-se, portanto, que não obstante o legislador tenha aprimorado um instituto que 
em muito pode contribuir para a uniformidade e coerência da prestação jurisdicional, 
o Judiciário ainda precisa empregá-lo de forma mais frequente na prática, de forma a 
potencializar sua finalidade de prevenir que a divergência ocorra, o que proporcionará 
uma maior segurança jurídica, ao invés de tentar uniformizar o entendimento quando a 
questão se tornar repetitiva.
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RESUMO

O objetivo do estudo é apresentar a problemática das queimadas no Pantanal e no 
Amazonas e apresentar a Ação Popular como mecanismo de defesa do meio ambiente dos 
cidadãos brasileiros. Foi abordado o número de queimadas no ano de 2020 e comparado 
o aumento dos números com anos anteriores. Além disso, foi trazido o Projeto de Lei 
2.727/2019 que visa a tipificar o crime de ecocídio e, por fim, como a população pode ser 
um sujeito ativo de uma ação contra autoridades, pessoas públicas ou privadas, com a 
finalidade de proteger e restabelecer o patrimônio público. No estudo, foi necessário trazer 
exemplos, nos quais a Ação Popular foi utilizada para resguardar o direito coletivo na esfera 
ambiental. Demonstrando que esse mecanismo não é empregado apenas diante de casos 
em que os Réus têm condutas comissivas, mas também quando há omissão por parte 
desses agravando a situação. Esta pesquisa se justifica por ter a finalidade de pesquisar 
sobre os aspectos de legislação ambiental na atualidade, expandir o conhecimento do 
assunto à esfera acadêmica e social. Neste contexto, explorar o mecanismo jurídico permitirá 
compreender os direitos humanos, principalmente, ligados ao meio ambiente, visto que é 
uma necessidade básica inerente a todas as pessoas ter um ambiente ecologicamente 
equilibrado, além de estimular o debate da importância de o Poder Legislativo legislar 
sobre o tema central. 

INTRODUÇÃO

O Brasil está enfrentando na atualidade uma das maiores queimadas nas regiões do 
Pantanal e do Amazonas, levando o país para o holofote mundial de forma nada positiva 
(Shalders; Alvim, 2020). Nesse sentido sinaliza a Constituição Federal do Brasil de 1988, 
que, em seu artigo 225, estabelece a responsabilidade da sociedade e do Estado para com 
o meio ambiente natural. Ainda, no mencionado dispositivo constitucional, está previsto, 
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no § 4º, um tratamento especial ao Pantanal, caracterizando-o como patrimônio nacional, 
assegurando desse modo a sua preservação. Ressalte-se que os problemas ambientais não 
são recentes, em especial as queimadas na região norte do país. Nesse contexto, o presente 
ensaio acadêmico objetiva trazer uma reflexão ético- jurídico de relevância coletiva, frente 
aos avanços dessas problemáticas ambientais e as possibilidades de uma inimaginável 
perda para a biodiversidade da fauna e flora não só do Brasil, mas de todo o ecossistema 
mundial. As questões ambientais precisam ser analisadas a partir de uma perspectiva 
holística e multidisciplinar. Por isso, pretendemos, ao longo da pesquisa, a qual culminará 
em um artigo acadêmico, analisar alguns posicionamentos da literatura do tema de forma 
a comparar e relacionar com as decisões dos tribunais e posturas governamentais no Brasil 
e no âmbito internacional para dar ampla visão sobre a temática do conflito no Processo 
Internacional de Direitos Humanos. Por isso, a importância do projeto é, além de informar 
a realidade da situação atual dos biomas da Amazônia e Pantanal, também possibilitar 
esclarecimentos sobres os aspectos de legislação e posturas dos órgãos nacionais e 
internacionais acerca do tema. 

METODOLOGIA

Sobre a perspectiva metodológica, a pesquisa é descritiva, amparada em literatura do 
tema, em decisões dos tribunais e na legislação existente. Sob o aspecto procedimental, 
faremos coleta de dados em órgãos institucionais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Entre as muitas questões ambientais, que chamaram - com preocupação - a atenção 
da mídia e da sociedade civil, estão as queimadas, as quais, somente no mês de agosto 
de 2020, alcançaram o triste patamar de, aproximadamente, 800 mil hectares do bioma 
Pantanal (BRASIL, 2020a), impondo, sem dúvida, providências de ordem nacional e 
internacional. Sendo assim, com a finalidade de compreender a razão de tamanho alarde 
quanto à questão, é importante comparar os números apresentados pelo Instituto Nacional 
de Pesquisa e Estatística (INPE), a partir de registros dos focos detectados por satélites 
nos últimos anos, compreendendo o intervalo de 01 de janeiro a 22 de setembro em cada 
ano. Além disso, o INPE apresentou alguns dados dos anos de 2014 a 2020 referentes 
à Amazônia e ao Pantanal, em um recorte de janeiro a setembro desses anos para uma 
melhor comparação. Assim, de acordo com as informações apresentadas, apenas ano de 
2014, a Amazônia registrou cerca de 43.444 focos detectados, enquanto no ano de 2020 
foram constatados aproximadamente 72.005 focos. Já no bioma Pantanal, em 2014 foram 
registrados 781 focos, enquanto em 2020 a marca é de 16.119 focos. Valendo observar ainda 
que de 2014 a 2019, o maior registro de focos havia sido em 2019 com 5.690 detectados 
(BRASIL, 2020c). Nesse contexto, verifica-se um significativo aumento de queimadas no 
ano de 2020, principalmente no Bioma Pantanal que, se comparado a 2014, cresceu em 
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mais de 20 vezes no número de focos. Ademais, conforme os dados do Monitoramento dos 
Focos Ativos por Bioma, analisando a série histórica do total de focos ativos detectados pelo 
satélite de referência, no período de 1998 até setembro de 2020, nunca foram detectados 
números superiores aos apresentados neste ano (BRASIL, 2020b). Diante de números tão 
expressivos, indaga-se quais seriam as razões para o número de focos de incêndio ter 
aumentado tanto. É sabido que o mês de setembro é mais seco em grande parte do país, 
sendo um fator que corrobora com o aumento significativo de queimadas (INPE, 2020a). 
Mas compreendendo a disparidade nos focos dos outros anos e deste, busca-se entender 
os fatores de tamanha alteração negativa. 

Frente a algumas possibilidades para reverter o preocupante cenário ambiental, a 
Comissão de Meio Ambiente do Senado apresentou um Projeto de Lei nº 2.787/2019 em 
maio de 2019, o qual altera a Lei nº 9.605 de 1998 (Lei de Crimes Ambientais), que visa 
tipificar o crime de ecocídio (BRASÍLIA, 2019), ou seja, “quando a pessoa causa desastre 
ambiental com destruição significativa da flora ou mortandade de animais” (CÂMARA, 
2019), estabelecendo pena de reclusão de 4 a 12 anos e multa para o autor. Aliado a isso, 
a Constituição Federal Brasileira de 1988 prevê, em seu artigo 225, caput, que é direito 
de todo indivíduo ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado e é dever do poder 
público e dos cidadãos defender e preservar (BRASIL, 1988). O mecanismo de defesa que 
o cidadão tem é o instrumento constitucional chamado de Ação Popular, cuja finalidade 
basilar, segundo Uadi Lammêgo Bulos (2017), é “resguardar a coisa pública, a coisa do povo”. 
Nesse sentido, a ação é uma condição de participação direta do cidadão na defesa do 
meio ambiente e será cabível em sua forma repressiva, uma vez que o dano já foi causado 
e urge a necessidade de reparação (MIRRA, 2018). O diploma normativo que disciplina a 
ação em comento é a Lei nº 4.717/ 65, a qual estabelece as regras de direito material e de 
processamento. Dentre as diretrizes, o artigo 6º da Lei define que a Ação Popular poderá 
ser proposta contra pessoas públicas ou privadas, autoridades ou funcionários, etc., que se 
omitem diante da lesão contra o patrimônio público. No atual momento, percebe-se que há 
uma omissão das autoridades responsáveis perante a situação, por vezes negando que haja 
um problema de queimadas na região (ONU, 2020). Dessa forma, pode-se compreender 
que não há o empenho necessário para o combate do fogo e a proteção da fauna e da flora 
nacional, eis que assumir o problema e organizar um plano de ação entre as autoridades e 
os órgãos competentes seria um meio de combater a trágica queimada. Porém, ao negar 
que haja uma questão em torno do assunto, nega-se, também, o auxílio e os recursos 
necessários para o zelo do meio ambiente. A Ação Popular é a autonomia do povo na 
sua defesa dos direitos humanos, uma vez que um meio ambiente equilibrado é direito 
fundamental da atual e futuras gerações, portanto, é um direito básico a todos os indivíduos. 
Dada a sua importância como um instrumento de controle social para solução eficiente 
de problemas, à Ação em tela deverá ser dada uma decisão, que poderá ser desfavorável 
ou procedente. Caso haja a procedência, a sentença será condenatória, de forma que 
penalize os responsáveis pelo ato ou pela omissão na sua conduta, como determina o 
artigo 11 da Lei da Ação Popular, e “terá eficácia de coisa julgada oponível ‘erga omnes’”. No 
entanto, se for indeferida, não gera esse efeito. Dessa forma, permite que qualquer outro 
cidadão entre com ação novamente a fim de obter uma nova decisão, com disposto no 
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artigo 18 da mesma Lei. Com a finalidade de exemplificar a importância da Ação Popular, 
serão demonstradas a seguir duas jurisprudências que trazem os motivos de se ajuizar 
a ação em questão. Em um primeiro caso, Apelação/Remessa Necessária Nº 0001714-
95.2014.4.03.6139/SP, o autor pleiteava que “condenados na obrigação de fazer consistente 
em efetivamente exercer poder de polícia sobre o local, tomando as medidas administrativas 
necessárias para obstar a continuação da aludida atividade irregular.” No entanto, o juiz 
de primeiro grau extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por entender que a ação 
popular serve como desconstitutivo de atos lesivos. Por isso, o autor interpôs Recurso 
de Apelação, para que fosse anulada tal sentença, em razão da ação ser para condutas 
tanto comissivas quanto omissivas. Dessa forma, o acórdão da Terceira Turma do Tribunal 
Regional Federal da 3ª Região, deu provimento à Apelação, pois há o entendimento de que 
“(...) a ação popular pode ser proposta com o propósito de impugnar atos omissivos ou 
comissivos que possam acarretar danos ao meio ambiente, inclusive em face de qualquer 
pessoa jurídica de direito público, mormente quando a Lei de Política Nacional do Meio 
Ambiente define poluidor como sendo a pessoa física ou jurídica, de direito público ou 
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade de degradação ambiental (art. 3°, 
IV, Lei n° 6.938/81)”. (BRASIL. Juízo Federal da 1 Vara De Itapeva. 3ª Turma Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região. Apelação/Remessa Necessária nº 0001714-95.2014.4.03.6139/SP. 
Relator: Desembargador Federal Antonio Cedenho. 08 de fevereiro de 2018. Diário Eletrônico 
Publicado em 19/02/2018). Em um segundo julgado, o autor ajuizou Ação Popular em face 
de diversos réus, entre eles o Hipermercado Extra, a Fazenda Estadual de São Paulo e o 
Município de Campinas, em razão de causarem ou se omitirem perante os danos em área 
de preservação permanente. O autor pediu a ampliação do objeto de perícia e foi deferido 
pelo juiz de primeiro grau. No, entanto, os Réus interpuseram Agravo de Instrumento contra 
essa decisão, que foi reconhecido, mas desprovido. (São Paulo. 1ª Câmara Reservada ao 
Meio Ambiente. Agravo nº 2052836-86.2018. Relator: TORRES DE CARVALHO. 10 de maio 
de 2018. Publicado em 11/05/2018). Em ambos os casos, pode-se perceber que a Ação 
Popular é um instrumento eficaz para fazer parar ou condenar aqueles que geram um dano 
grave ao meio ambiente, independentemente de qual a natureza da devastação. Diante das 
queimadas que estão sendo vistas atualmente e a omissão do Poder Público, verifica-se 
que a Ação Popular seria uma possibilidade de tirar os responsáveis pela proteção da 
inércia e fazê-los agir de acordo com a necessidade. Por fim, com os elevados números 
de desastres ambientais no Pantanal e no Amazonas e, bem assim, a falta de agilidade 
dos órgãos responsáveis, há a expectativa de que a Ação Popular seja – efetivamente – 
um remédio constitucional de cunho processual, por meio do qual os cidadãos possam 
defender a natureza. 

CONCLUSÕES

Conclui-se, então, que há problemas significativos de ordem ambiental, que perpassam 
por anos no Brasil, ou seja, uma questão que já deveria ter sido alvo de debates mais sérios 
e propostas mais eficazes de políticas públicas a fim de combater as queimadas e os danos 
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ao ecossistema nacional, garantindo, assim, o direito básico fundamental de meio ambiente 
às populações. Porém, frente ao transtorno, a Ação Popular é um mecanismo à disposição 
do povo em geral para que possa requerer a interrupção dos atos lesivos e a penalização 
da omissão daqueles que deveriam ser os agentes de proteção. Além disso, é de suma 
importância que se amplie os estudos acerca dessa temática, visto que as complicações 
ambientais não são exclusivas do Brasil, mas que outras nações também enfrentam. Por 
isso, é necessário pesquisar o que a comunidade internacional vem propondo e dialogar 
com os países em que as medidas foram positivas, implementar um modelo de gestão e 
analisar o destaque que as populações locais tiveram nesses planos de ações, respeitando 
as características da fauna e flora brasileira. 
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RESUMO

Com base no artigo 927 do CPC/15, o presente trabalho se propôs analisar se as decisões 
prolatadas em sede de recursos repetitivos e incidente de assunção de competência pelo 
Superior Tribunal de Justiça contêm a ratio decidendi capaz de vincular suas decisões 
adequadamente como precedente judicial. Para buscar os resultados pretendidos, o estudo 
se concentrou nos fundamentos das referidas decisões - de forma quantitativa e qualitativa, 
por intermédio da coleta de dados no Website oficial do referido Tribunal, para verificar, sob 
uma outra perspectiva, qual a técnica usual de julgamento após a alteração regimental que 
inseriu os chamados fundamentos determinantes da decisão como requisito dos acórdãos. 
A pesquisa traz informações relevantes acerca do tema pela necessidade do conhecimento 
empírico sobre como as cortes brasileiras estão manejando a técnica processual dos 
julgamentos vinculantes, tendo em vista que os precedentes consistem no fortalecimento 
das normas a partir da percepção de um caso concreto e as suas circunstancias e, por 
este motivo, deve-se evitar que cada julgador decida de forma isolada conforme a sua 
consciência para que o precedente seja de possível e correta aplicação, devendo observar 
de forma clara, uniforme e precisa os fundamentos centrais da decisão judicial que irá 
vincular casos posteriores. Utilizou-se o método hipotético-dedutivo e a metodologia da 
pesquisa desenvolvida por revisão bibliográfica e análise de julgados do Superior Tribunal 
de Justiça no ramo do direito civil.
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INTRODUÇÃO

Pode-se considerar umas das propostas centrais do Código de Processo Civil de 2015 a 
elaboração de meios eficazes para tratar com celeridade e uniformidade a grande demanda 
de conflitos da mesma natureza levadas ao Poder Judiciário para solução.

A procura por meio hábil e integro de racionalizar a prestação judicial foi o 
desenvolvimento de um modelo de precedentes judiciais, onde se fornece a partir de uma 
decisão que foi utilizada para a resolução de um caso concreto específico uma norma a 
ser implementada em outros casos semelhantes. Para que essa decisão seja generalizada 
aos demais casos é requisito que se observe a ratio decidendi, isto é, os fundamentos 
determinantes que levaram a fixação da tese jurídica que passará a viger como norma 
base para solução dos conflitos similares em trâmite e os futuros.

Neste contexto que o artigo 927 do código enumerou em seu conteúdo quais são os 
provimentos jurisdicionais de caráter vinculante que deverão ser observados pelos juízes 
e tribunais no objetivo de uniformizar e manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente 
(artigo 926 CPC/15) - sendo este, portanto, o modelo de precedentes judiciais brasileiro.

Dentre estes provimentos se encontram os acórdãos proferidos em incidente de 
assunção de competência e os recursos especiais repetitivos que são julgados pelo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), e provavelmente na busca de adequar-se ao modelo 
de decisão que deve ser proferida para alcance dos objetivos da legislação processual em 
vigor que o referida Corte alterou o seu Regimento Interno por meio da Emenda Regimental 
nº 24 de 28.09.2016. E assim importa distinguir conceitualmente as espécies recursais 
supracitadas que dão origem a estes provimentos. 

O incidente de assunção de competência - artigo 947, CPC/15 - é cabível quando há 
relevante questão de direito, de grande repercussão social e sem repetição em múltiplos 
processos em sede de julgamento de recurso de remessa necessária ou de processo 
de competência originária, considerando que “se trata de uma nova vestimenta dada ao 
mecanismo de prevenção ou composição de divergência” (PINHO, 2020, p. 1408).

Já os recursos especiais repetitivos - artigo 1.036, CPC/15 - foram desenvolvidos para 
julgar por amostragem quando há multiplicidade de recursos sobre a mesma questão de 
direito e “por intermédio desse mecanismo, caberá ao STF ou ao STJ, conforme o caso, ao 
decidir o mérito dos recursos selecionados, julgar a tese jurídica central que dá ensejo à 
propositura de inúmeros recursos idênticos. O entendimento firmado pela respectiva Corte 
acerca da controvérsia jurídica comum a diversos recursos passará a ser, obrigatoriamente, 
observado por todos os tribunais do país (...)”. (PINHO, 2020, p. 1575).

No modelo de decisão para formação do precedente, a questão de direito deverá ser 
definida de maneira uniforme pela maioria, fixando-se por ela a tese jurídica decorrente, e 
nestes termos considerar-se-á firmado adequadamente o precedente. Em outras palavras, 
o que importa não será somente a conclusão da decisão, se negativa ou positiva em relação 
à questão posta a debate, mas também se os fundamentos da maioria caminharam no 
mesmo sentido. 
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Diante desse quadro, justifica-se o presente trabalho pela necessidade de analisar se 
as decisões proferidas em sede de julgamentos vinculantes contêm na sua fundamentação 
elementos aptos à essa vinculação como o instituto do precedente judicial determina 
em sua conceituação doutrinária e normativa. Deve-se estar ciente que os precedentes 
judiciais são julgamentos de observância vertical e horizontal pelos juízes e tribunais, o que 
representa uma mudança no ordenamento jurídico nacional pelo poder que possuem de 
retirar consideravelmente o caráter persuasivo da jurisprudência e instaurar um caráter 
normativo nesta vinculação, posto que será aplicável em qualquer juízo e tribunal quanto 
ao tema decidido em casos considerados iguais ou similares.

Dessa forma, investigar o perfil de decisão proferida pelo STJ em sede de recursos 
repetitivos e incidente de assunção de competência adquire proeminência, tendo em vista 
a importância dos órgãos encarregados pela Constituição e legislação infraconstitucional 
exercerem sua competência de maneira equilibrada e nos ditames da ordem jurídica em vigor.

METODOLOGIA

A pesquisa está sendo desenvolvida por coleta de dados provenientes da análise dos 
acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos e incidentes 
de assunção de competência no ramo do direito civil, bem como a revisão bibliográfica, 
realizando-se uma interpretação mais aprofundada da temática proposta. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para alcançar o objetivo geral do presente artigo foi necessário realizar uma revisão 
bibliográfica partindo da modificação legislativa que passou a implementar a ratio decidendi 
no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, para em um segundo momento, 
analisar os fundamentos de cada decisão no recorte proposto.

Como o modelo desejável de decisão dos tribunais em se tratando de precedentes 
judiciais deve conter robusta argumentação jurídica e fundamentação coesa, observa-se 
serem os fundamentos determinantes da decisão, também chamados de ratio decidendi, a 
parte da decisão investida desse poder vinculante é, portanto, essencial que “quando se está 
diante de julgamento apto à formação de precedente, não importam apenas as conclusões 
dos votos, mas têm relevância as razões expressas em cada um deles.” (MARINONI, 2018, p. 6).

Assim, o artigo objetiva constatar se há ou não a presença de uniformidade e coesão 
nas decisões proferidas pelo tribunal em comento em sede de incidente de assunção de 
competência e de recursos especiais repetitivos nos termos entendidos pela doutrina e 
normas processuais em vigor, isto é, se estão realmente proferindo decisões contendo a 
ratio decidendi apta à formação adequada de um precedente judicial, observando o fato de 
que o regimento interno tratou expressamente sobre a questão no artigo 104-A e parágrafos. 
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Como ponto de partida da pesquisa utilizou-se o julgamento do tema nº 976, onde foi 
claramente definido o fundamento determinante da decisão pelo ministro relator em seu 
voto. No caso citado, a seção decidiu o tema por unanimidade e nos termos do referido voto. 

CONCLUSÕES

A análise proveniente deste trabalho traz o viés de ser o precedente vinculante eficaz 
quando há a devida motivação racional e de caráter uniforme, sendo a sua aplicação nesta 
senda relevante para alcançar a pacificação social materialmente considerada, devendo 
obedecer ainda, o princípio da legalidade como um limite para a sua utilização.

Neste sentido, a sua finalidade deve atender à solução pautada em um Estado 
Democrático de Direito, ou seja, deve haver o esgotamento da temática antes da sua 
utilização em casos futuros. No mais, a razão jurídica, condizente com a moralidade da 
ordem jurídica deve estar presente antes de se firmar um precedente vinculante. 
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RESUMO

A usual visão acerca da jurisdição como via primária para resolução de conflitos 
culmina na excessiva demanda frente à tutela estatal. Dessa maneira, tornou-se imperiosa 
a aplicação de soluções adequadas de lides nas mais diversas áreas jurídicas, inclusive 
no âmbito trabalhista, a fim de atender maior celeridade, com enfoque na satisfação dos 
interesses, tanto da categoria, quanto do empregador. Os conflitos coletivos de trabalho, 
permitidos pela via arbitral na Constituição Federal, em seu art. 114, §§1° e 2°, denotam 
instabilidades conceituais e, consequentemente, executivas, uma vez que a literatura jurídica 
ainda diverge acerca dos recortes objetivos pelos quais os institutos perpassam. Além, 
sobretudo, de vantagens e desvantagens dada a abrangência da temática coletiva. Assim 
sendo, foi utilizada a metodologia histórico-bibliográfica com intuito analítico, apresentando 
embasamento de conteúdo normativo e jurisprudencial sobre o tema. Dito isso, conclui-se 
que subsistem dúvidas tanto teóricas, quanto práticas, não bastando a mera disposição 
constitucional refletida nas pretensões de flexibilidade e celeridade, sem, no entanto, 
assegurar instrumentos e garantias eficazes aos possíveis litigantes.

INTRODUÇÃO

No ramo trabalhista, desde meados do século XVIII, em decorrência do processo 
de industrialização e da gradual busca por condições dignas de trabalho, os operários 
iniciaram um movimento cujo fim era a união entre os trabalhadores a fim de reconhecer 
suas características semelhantes, para reivindicar melhorias operacionais. Tal agrupamento 
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deu início aos sindicatos, representantes dos empregados em relação aos empregadores, 
fazendo com que, nos conflitos coletivos trabalhistas, aqueles passassem a buscar a melhor 
maneira de composição de interesses. Nesse sentido, tais conflitos podem ser entendidos, 
genericamente, em havendo pretensões opostas entre ambas classes, uma daquelas 
consagrada no interesse mútuo entre trabalhadores em busca de um direito, situação na 
qual os afetaria como grupo ou categoria profissional (JAZZAR, 2008).

Mesmo com esse engajamento acerca dos direitos trabalhistas, o acesso à justiça, por 
muitos, ainda é fragilizado. A tradicional visão acerca da jurisdição como via principal para 
solução de litígios acarreta no abarrotamento do Poder Judiciário frente à sua tamanha 
demanda. Os reflexos desse locupletamento são a dificuldade do acesso à justiça e da 
pacificação social em relação aos conflitos de interesses, como também, naturalmente, 
da efetividade e eficácia do processo, ocasionando a lentidão processual que atinge a 
jurisdição brasileira e, consequentemente, prejuízo aos litigantes (SILVA, 2012). 

Assim, tornou-se necessária a implementação de soluções alternativas de conflitos 
nas mais diversas searas do Direito, inclusive no ramo trabalhista, a fim de atender às 
necessidades das partes com maior celeridade e harmonização, almejando a satisfação 
dos interesses, tanto do empregado, quanto do empregador (SILVA, 2012).

Nesse ínterim, a arbitragem emerge como método complementar para dirimir conflitos. 
Regida pela Lei n° 9.307/96, ela é uma modalidade de heterocomposição, sendo-lhe 
inerentes características como, por exemplo, a eleição de um(ns) terceiro(s) pelas partes, 
solucionador(es) do conflito, estando a decisão constituída de poder vinculante entre 
os arbitrados (FARACO, 2014). Desse modo, a aplicação do referido meio de solução de 
conflitos é facultativa entre os interessados, sendo, ainda, a sentença arbitral passível de 
discussão perante o Poder Judiciário sobre eventuais questões de nulidade (FARACO, 2014).

A Constituição Federal, em seu art. 114, §§1° e 2°, dispõe sobre a compatibilidade, por 
fim, da aplicação da arbitragem em relação aos conflitos coletivos no Direito do Trabalho. 
Enfatizando a pretensão de se resolver tais litígios por meio, primeiramente, da negociação 
(meio alternativo para solução de lides) e, em sua ineficácia, do meio arbitral, entende-se 
a necessidade legislativa ilustrada ao incrementar diferentes perspectivas resolutivas ao 
invés do dissídio jurisdicional.

Diante disso, o dispositivo constitucional e a relevância da arbitragem com as 
modificações advindas da Lei n° 13.467/2017, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
(TUPINAMBÁ; REIMÃO, 2018), traduzem objetivos de flexibilidade, celeridade e de acesso 
à justiça aos litigantes na esfera trabalhista. No entanto, esse método heterocompositivo, 
especificamente, no ramo dos direitos coletivos, acaba por ser objeto da presente análise 
uma vez que essa relação promove incertezas basilares e principiológicas de ambos 
os institutos sob o prisma das garantias e direitos fundamentais inerentes ao Estado 
Democrático de Direito (SILVA, 2012).

https://www.editorajc.com.br/arbitragem-trabalhista-o-novo-cenario-de-solucao-extrajudicial-de-controversias-inaugurado-com-lei-no-13-467-2017/
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METODOLOGIA

Aplicada de modo a contextualizar a realidade jurídica atual do Poder Judiciário pátrio, a 
metodologia histórico-bibliográfica realizada tem o intuito analítico, através de documentos 
e artigos científicos, de verificar em qual (is) ponto (s) a arbitragem pode combater, ou ao 
menos dirimir, o óbice do acesso à justiça no âmbito coletivo de solução de controvérsias. A 
presente pesquisa tem como embasamento, também, conteúdo normativo e jurisprudencial 
sobre o tema para melhor entendimento acerca da aplicação desse instituto alternativo às 
lides coletivas trabalhistas frente à jurisdição estatal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os pressupostos teóricos basilares adotados para compreender a aplicação da 
arbitragem nos dissídios coletivos trabalhistas foram a própria previsão constitucional 
para tal método complementar de solução de demandas, as demais Leis relativas ao tema, 
como a de n° 9.307/96, sob a ótica do pós-Reforma Trabalhista (Lei n° 13.467/2017) e, por 
fim, as teorias da literatura jurídica que ainda divergem acerca das delimitações objetivas 
pelos quais os conceitos terminológicos dos institutos perpassam. Além, sobretudo, da 
análise acerca dos pontos positivos e negativos sobre dada abrangência incerta da temática 
coletiva.

Por ser uma pesquisa em andamento, os resultados a serem expostos são incipientes. 
Pode-se afirmar, por sua vez, mesmo que inicialmente, a existente dissonância da 
aplicabilidade da arbitragem dentro da esfera trabalhista, em que ocorre a diferenciação da 
permissividade entre as demandas categorizadas e as individuais, ainda que nesta se obteve, 
consonante a citada e atual lei da Reforma Trabalhista, certa flexibilidade (SILVA, 2012).

Ademais, serão analisados obstáculos pelos quais a arbitragem, como instrumento 
de solução de demandas coletivas, enfrenta na realidade brasileira, como por exemplo: 
(i) a manutenção do poder normativo da Justiça do Trabalho, não recebendo as partes 
qualquer incentivo para a procura daquela metodologia; (ii) as deficiências na disciplina 
da arbitragem no Brasil quando da vigência constitucional; (iii) o entendimento tradicional 
robusto ainda dominante entre os juslaboralistas na esfera individual, de que os direitos 
trabalhistas, genericamente, seriam indisponíveis; (iv) a ausência de representatividade da 
maioria das entidades sindicais do país e seu poder para tal; (v) o elevado custo normalmente 
atribuído à solução pela via arbitral; e a (vi) arraigada cultura judicialista dos operadores do 
Direito no país, grande parcela preferindo que a lide seja resolvida pelo Poder Judiciário 
(ROQUE, 2014).

Além disso, serão observadas outras frentes teóricas cuja relevância fático-legal 
influenciará, pertinentemente, toda conjuntura envolta da solução arbitral para com os 
conflitos coletivos, a exemplo do potencial dissídio entre a confidencialidade na arbitragem 
com a publicidade das ações coletivas (sob viés jurisdicional) e a suposta vinculação da 
categoria à convenção arbitral (ROQUE, 2014).

about:blank
about:blank
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CONCLUSÕES

Diante do exposto, o presente trabalho, de forma parcial, tende a apresentar dúvidas 
pontuais tanto ao campo literário, quanto ao prático, referentes à arbitragem trabalhista 
coletiva. Aquele consistindo sob bases conceituais de ambos institutos (requisitos, 
procedimentos etc.), revelando, portanto, as incertezas do devido condicionamento técnico; 
e este, ao não se ver amparado de forma satisfativa por meio de um conteúdo teórico 
sólido do primeiro, acabaria por não se sustentar diante das problemáticas ocasionadas, 
incessantemente, pelo universo de casos reais e suas incontáveis particularidades. Por fim, 
acarreta-se, desde a confusão temática do objeto a ser (ou não) utilizado pelo meio arbitral, 
até mesmo na inconsistência executória, ou mesmo representativa, dos agentes sociais – 
Ministério Público (árbitro) e sindicatos – respectivamente responsáveis ao, então, caso.

Logo, conclui-se que não basta o mero permissivo constitucional angariado de dignas 
pretensões a fim de se conferir celeridade, flexibilidade, tecnicismo, dentre outros adjetivos 
positivos, à determinada tipologia conflitiva, caso esta não atenda, a priori, os requisitos 
lógicos e motivados para a devida resolução. Faz-se mister, ainda, a necessária organização 
sistêmica dos, então, agentes operadores, cujo escopo seja, realmente, assegurar 
instrumentos e garantias eficazes aos possíveis litigantes, fazendo com que estes acreditem 
e confiem na regular e devida atuação desses órgãos para com seus direitos.
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RESUMO

Muito festejado com o advento da Carta Política de 1988, o princípio do acesso à justiça 
foi corroborado no plano infraconstitucional, em especial, com a promulgação do Código 
de Processo Civil de 2015. Sem dúvidas, não há como imaginar um sistema jurídico que 
se disponha à vocação republicana sem estar inserido em amplo e irrestrito espaço de 
diálogo, sob a égide protetora de um Estado formalmente constituído para resolver os 
conflitos entre os seus concidadãos. Não se deve afastar, porém, do fato de o acesso à 
justiça ser insuficiente se considerado o escopo teleológico subsumido em sua própria 
inteligência e razão de ser: a pacificação social. Neste diapasão, nota-se considerada 
escassez da capacidade emanente do conjunto popular, frequentemente alijada por 
demandas hierarquicamente superiores que, na verdade, correspondem à real dinâmica 
de poder. Instituto jurídico muito conhecido do direito estadunidense, em especial por 
suas repercussões sociais, a class action foi vislumbrada no CPC/2015, porém vetada pelo 
Poder Executivo. Este instrumento do direito processual e da atividade cívica, negado 
formalmente à coletividade brasileira pelo poder público, caminha ao encontro do objetivo 
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do acesso à justiça, ou seja, da pacificação social, pois possibilita uma tutela mais justa, 
efetiva e abrangente dos bens jurídicos. Portanto, faz parecer que a sua exclusão deliberada 
do ordenamento jurídico representou um paradoxo insuperável à luz do aparentemente 
pretendido pelo constituinte.

INTRODUÇÃO

O Poder Judiciário é exacerbadamente intrusivo. Assim, a sua atuação no direito 
estabelece-se na função reparadora, repreensiva, punitiva e, portanto, última. Quando 
não está a serviço do poder, ao que se torna um simulacro da política e dela um mero 
instrumento (ABBOUD; CARNIO; OLIVEIRA, 2014, p. 105), o direito instituído pelo Estado 
procurará, através da jurisdição, dirimir os conflitos e reestabelecer a coesão intersubjetiva, 
o que possibilitará a harmonização social (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2006, p. 30).

Quanto ao que se entende por acesso à justiça, há nuances envolvendo o tema, mas, 
geralmente, o conceito é entendido pela obtenção do justo processo (BRANCO; MENDES, 
2017, posição 24116), bem como pela relação isonômica das partes que objetive a construção 
de um provimento conforme a melhor técnica processual (LEAL, 2016, p. 106). Neste sentido, 
repara-se então que o acesso à justiça não vislumbra exatamente o justo, neste caso 
entendido como uma potência ética, conquanto a adoção de um procedimento previsível, 
reconhecível a priori, apto à resolução da querela a qual envolve os demandantes. 

Ao se deparar com o instituto estadunidense da class action, nota-se que a sua razão de 
ser apoia-se na eficaz proteção de direitos e na reparação de prejuízos e/ ou danos sofridos 
por uma classe – i.e. grupo de pessoas que compartilhem um interesse comum – que pela 
impossibilidade fática da reunião de toda a categoria; pela verificação de compatibilidade 
entre interesses individuais e interesses da própria classe; e por questões de fato e de 
direito comuns, demanda ao Judiciário de forma coletiva e conjunta. Desta forma, unem-se 
no mesmo processo judicial indivíduos que de outra forma poderiam gerar prejuízos aos 
interesses de outros em situação semelhante, ou se a proliferação de demandas apartadas 
fosse capaz de produzir decisões judiciais inconsistentes (BUENO, 1996, p. 5). Portanto, 
aduz-se que o advento do corrente procedimento resultou em uma abrangente forma de 
proteção dos direitos individuais e coletivos, além de tornar mais eficaz a prestação da tutela 
jurisdicional por parte do Estado já que por um lado exalta o acesso à justiça e a economia 
processual, enquanto que por outro recorrendo às ideias de igualdade e paridade em armas, 
propicia certo nivelamento de poder entre demandantes e demandados.

Partindo destas sucintas definições e fim social da class action, este trabalho tem por 
objetivo melhor entender tal fenômeno e a sua relação com a dinâmica jurídico-social, em 
suma, busca-se entender como um mais amplo acesso à justiça possibilita uma igualmente 
mais ampla atribuição de poder aos indivíduos. Ademais, como este instituto estava previsto 
no projeto original do recém-promulgado Código de Processo Civil do Brasil, mas, em 
momento ocaso, foi vetado, e, como citado anteriormente, o direito relaciona-se frontalmente 
com o poder, é de vital importância buscar o conhecimento das interações entre este e 
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aquele, e como estas interações resultam, em alguns casos e de forma paradoxal, em menor 
possibilidade de atuação dos indivíduos na defesa de seus direitos próprios.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada no trabalho será a pesquisa descritiva, apoiada em autores 
que abordam as temáticas de poder, constituição, direito processual civil e class actions. O 
material será formado por livros e publicações periódicas de autores como Gilmar Ferreira 
Mendes e Cassio Scarpinella Bueno. O objetivo da pesquisa será obter uma base sólida 
para o que se pretende demonstrar, qual seja, a debilidade inerente de um sistema jurídico 
o qual carece do instrumento da class action, um mecanismo, à luz do direito comparado, 
comprovadamente eficaz na reparação e na equiparação de direitos pretendidos. Fontes 
adicionais e que complementem os temas também serão utilizadas a fim de se enriquecer 
as opiniões elucidadas no trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

É de se esperar que as contradições entre o poder real e o poder suposto criem 
situações aparentemente contraditórias. Caso, por via do ir-junto-de-si, o ir-além-de-si seja 
de fato a principal característica do poder (HAN, 2019, p. 95), também é de se esperar que 
este se exprima, aqui e ali, a fim de satisfazer as suas demandas próprias. Não há espanto, 
portanto, na denegação de regras ou procedimentos que desafiem a instância do poder 
real, já que, se assentidas, decerto prejudicariam não apenas o ir-além supramencionado, 
mas também o estar consigo.

O que se vislumbra nesse trabalho é compreender como é possível que boas ações 
vejam impedimento em segundas intenções, tal como isto reverbera no âmbito prático da 
vida processual, no dia a dia forense. In casu, como o instituto da class action poderia ter 
beneficiado o debate e a realidade dos direitos coletivos no Brasil, obviamente se tivessem 
sido sancionados pela Presidência da República. Como não foi, importante indagar o que 
perde a comunidade pátria com isso.

Conclui-se que não apenas o ordenamento jurídico, mas a comunidade brasileira como 
um todo perde consideravelmente com a ausência desta poderosa ferramenta institucional, 
quiçá a melhor ferramenta no âmbito das tutelas coletivas (GUSELLA; NEVES; SILVESTRE, 
2017, p. 317). E, não obstante o CPC/2015 prever certos institutos correlatos à matéria, como 
o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, a class action representa, dada a sua 
ampla cognição horizontal, uma forma mais hábil e robusta para pacificar conflitos sociais 
(GUSELLA; NEVES; SILVESTRE, 2017, p. 315) e, por fim, solidificar novos comportamentos 
e práticas junto à sociedade civil.
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CONCLUSÕES

Com base no explanado, conclui-se que a efetiva incorporação do instituto da 
class action no ordenamento jurídico pátrio alargaria consideravelmente o escopo de 
possiblidades de pacificação social, tendo em vista que o relevante instituto jurídico teria 
municiado sobremaneira o povo, levando-se em conta o suposto querer da CRFB/1988 em 
seu artigo 1º, parágrafo único, tanto no plano material, como no processual. Nada obstante, 
– verba volant, scripta manent –, tal instituto jurídico, originalmente previsto no CPC/2015, 
art. 333, foi vetado pelo Poder Executivo, impossibilitando a conversão de ações individuais 
em ações coletivas mesmo na presença atestada dos dois dificultadores explicitados no 
projeto do mesmo Código, vale dizer, a impossibilidade de formação de litisconsórcio e 
a relevância social. Não havendo aparente indício de defeito formal, leva-se a crer que o 
óbice oficial à sua implementação tenha sido baseado em fins exclusivamente políticos, o 
que, nova e finalmente, dá causa a um paradoxo incontestável quando considerada a ideia 
de acesso à justiça. 
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INTRODUÇÃO

O acesso à água potável constitui necessidade básica e primária do ser humano. 
Segundo dados do SNIS (sistema nacional de informação sobre saneamento), 83,62% 
dos brasileiros são atendidos com água tratada, entretanto 35 milhões de brasileiros ainda 
não possuem acesso a esse serviço básico (Agência Senado, 2020). A Organização das 
Nações Unidas – ONU, reconhece o direito à água potável como direito fundamental, visto 
que “negar água ao ser humano é negar-lhe o direito à vida”. Dessa forma, a utilização da 
ação civil pública através do sistema de ouvidoria do Ministério Público pode auxiliar em 
um efetivo monitoramento das regiões em que a falta de saneamento básico se torna um 
grande desafio para conter a expansão do Covid-19 no Brasil.

RESUMO

O artigo 196 da Constituição, revela a importância da valorização dos direitos humanos, 
incluindo implicitamente o acesso a água tratada e saúde. É direito de todos e dever do 
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos; e ao acesso universal igualitário às ações, serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação, como Clémerson Merlin explica:

Os direitos sociais, o princípio da dignidade humana, o princípio da socialidade (dedutível da 
Constituição Federal de 1988, que quer erigir um Estado Democrático de Direito) autorizam 
a compreensão do mínimo existencial como obrigação estatal a cumprir e, pois, como 
responsabilidade dos poderes públicos.

1 Estudante da Universidade Federal Fluminense, cursando 7° período do Curso de Direito. E-mail: jessyca.j23@gmail.com.
2 Estudante da Universidade Federal Fluminense, cursando 7° período do Curso de Direito.
3 Pós-Doutor em Direito Ambiental pela Universidade Paris I. Doutor em Direito da Cidade pela UERJ. Professor do Curso 
de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Pesquisador 
do Grupo de Estudos em Meio Ambiente e Direito (GEMADI). E-mail: pedroavzaradel@id.uff.br. Endereço do Lattes: http://
lattes.cnpq.br/9763136077747007.
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O não fazer na prestação desse direito, quando se devia agir, fere a dignidade da 
pessoa humana, logo, não possuir direito ao acesso à água potável interfere diretamente 
nos direitos sociais básicos. A omissão do Estado impede a plena efetividade dos Direitos 
Constitucionais, que por óbvio, não pode ser justificada pela ausência de recursos públicos 
ou pela destinação a outras obras igualmente prioritárias. Nesse contexto jurídico, havendo 
negligências do poder público no cumprimento de seu dever, cumpre ao Poder Judiciário 
intervir, exercendo verdadeiro controle judicial de políticas públicas, para conferir efetividade 
ao correspondente preceito constitucional, assim o dano moral coletivo poderá ser sanado. 
Com os novos desafios do Covid-19, viu-se a importância de uma análise mais crítica frente 
às possibilidades de acesso a água potável, “todos devem lavar bem as mãos com água e 
sabão, todos devem manter a higiene pessoal e da casa”, são medidas ensinadas em todos 
os meios de comunicação, entretanto, nem todos possuem as armas necessárias para tal 
combate. Como afirma o professor Gustavo Vieira Silva:

Uma das formas de não contrair o novo coronavírus é a lavagem correta das mãos e 
superfícies, caso esta seja feita com água não potável ou contaminada pode facilitar o 
contágio. […] De acordo com a Lei de Saneamento (Lei nº11.445/07), podemos definir como 
saneamento básico o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 
abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos 
sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

A partir de notícias veiculadas pelo sistema de ouvidoria do Ministério Público, 
observou-se que a água distribuída em determinadas regiões, não atendem aos padrões 
de potabilidade, como determina a portaria do Ministério da Saúde 2914/11. Segundo o 
Plano Nacional de Saneamento Básico (Agência Senado, 2020), quase 94% da população 
nordestina suprem suas necessidades hídricas de forma inadequada, índice que alcança 
100% dos habitantes do Norte do país cerca de 45% da população não conta com 
abastecimento de água tratada, situação que afeta quase 30% dos habitantes da Região 
Nordeste.

Ao Ministério Público é dado o direito de impetrar uma ação civil pública, gerando assim 
um termo de ajustamento de conduta, foi esse o foco do § 6º do art. 5º, da Lei 7.347/85 (Lei 
da Ação Civil Pública – LACP), ao estabelecer que “Os órgãos públicos legitimados poderão 
tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, 
mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”. Dessa forma 
entendemos a importância das ACP (ação civil pública) como instrumento processual. Esta 
ação é controle popular sobre atos dos poderes públicos, exigindo reparação de danos 
causados ao patrimônio público em casos de improbidade, ou em casos de condutas 
irregulares de agentes públicos, passíveis de sanções, como as previstas no artigo 37,4º, da 
Constituição Federal. Seu objetivo é reparar um dano causado a um bem jurídico tutelado, 
sejam eles: a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dentre outros 
interesses coletivos e difusos. E sua finalidade é pôr fim ao dano causado. Para a doutrina, 
esta ação tem status constitucional, uma vez que está prevista na Constituição, como função 
institucional do Ministério Público. Assim, é de competência do Ministério Público tanto 
promover o inquérito civil, quanto propor a ação civil pública conforme disposto no artigo 
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129, inciso III, da Constituição. O que faz do Ministério Público o principal legitimado, no que 
tange a ação civil pública, seja como autor da ação, seja como fiscal da lei. A Lei 7347/85 e 
em seu artigo 5º elenca em um rol taxativo, outras entidades além do Ministério Público, com 
legitimidade concorrente para ajuizarem a ação civil pública. Dentre elas estão a Defensoria 
Pública, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, empresas públicas, autarquias, 
fundações, sociedades de economia mista ou associações –desde que constituídas a um 
ano e que sua finalidade tenha a ver com os objetivos da lei citada. Em se tratando do polo 
passivo da ação civil pública, pode constar qualquer pessoa física ou jurídica que venha a 
causar danos ao meio ambiente, aos consumidores de modo geral, ou a bens e direitos de 
valor artístico, estético, paisagístico ou turístico; inclusive a própria administração pública.

Quanto à sentença procedente, seu resultado beneficia todo o grupo lesado. Podendo 
ser condenatória ao pagamento em dinheiro ou ao cumprimento de uma obrigação 
de fazer ou não fazer. Gerando o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), um acordo 
celebrado entre as partes interessadas com o objetivo de proteger direitos de caráter 
transindividual. Que nada mais é que um título executivo extrajudicial que contém pelo 
menos uma obrigação – de fazer ou de não fazer - e a correspondente cominação para o 
caso de seu descumprimento.

METODOLOGIA

Adotou-se como metodologia de trabalho, a análise dos pertinentes preceitos 
constitucionais e legais, partindo, preferencialmente, da revisão bibliográfica e da análise 
documental.

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerado os dados apresentados, é nítida a quantidade significativa de brasileiros 
que ainda vivem sem acesso a água devidamente tratada, mesmo que seja um direito 
fundamental. O que explicita a inaptidão do Estado quanto a administração, ao não entregar 
para a população condições mínimas de sobrevivência, como é o caso da água potável, 
situação que se agrava em tempos de pandemia, onde uma das medidas de proteção é a 
higienização adequada.

E é atrelado a essa negligência administrativa que se vê a necessidade de propositura 
de uma ação civil pública, uma vez que estamos diante de um direito coletivo –mais que isso, 
um direito fundamental, que vem causando danos a um grupo específico da sociedade. 
Assim, não se pode deixar de prestar um serviço público que se consubstancia em um 
direito humano fundamental, em virtude de um comportamento negligente do Estado.

Aqui, pode-se perceber que o Ministério Público exerce, não só a função de autor 
da ação, mas também de fiscal, conforme o inciso III, do art.129, da Constituição Federal, 
assegurando o direito da população lesada e, paulatinamente, a reparação do dano causado. 
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Uma vez que, a omissão do Estado implica na não efetividade dos Direitos Constitucionais. 
Isto é, enquanto que o Estado deveria estar agindo conforme os direitos assegurados, está 
ferindo o direito à agua potável e o princípio da dignidade humana.

CONCLUSÕES

Em suma, é possível apresentar num campo mais maduro de discussão, haja vista a 
quantidade expressiva de estudos disponíveis demostrando suas supostas limitações, 
necessidades e soluções. Nesse período de pandemia, é importante que se dê a devida 
atenção a políticas públicas que priorizem investimentos em saneamento nas cidades e 
nas áreas rurais. Pouco adianta recomendar a lavagem de mãos, se as pessoas não têm 
acesso à água potável.

A grande vantagem do processo coletivo em geral (ação civil pública e ação coletiva) é 
que se trata de um canal de acesso à jurisdição, por meio do qual muitas vezes, milhares ou 
até milhões de lesados individuais encontram solução para suas lesões, sem necessidade de 
terem que pessoalmente contratar advogado para acionar a Justiça, o que pode beneficiar 
a todo o grupo lesado pela falta de investimentos em políticas públicas, em especial, a falta 
de acesso a água devidamente tratada.
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RESUMO

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), instrumento introduzido 
no direito brasileiro pela Lei nº 13.105/15, Código de Processo Civil (CPC), possui inspiração 
no direito alemão, bem como tem por objetivo atenuar a demanda do Poder Judiciário. O 
referido instituto visa garantir a isonomia e a segurança jurídica por meio de mecanismos 
de padronização decisória. No presente trabalho, buscar-se analisar o IRDR, o cenário em 
que foi instaurado, os aspectos procedimentais e o incidente como ferramenta de garantia 
de direitos fundamentais. Em um segundo momento, o trabalho se aprofunda para o seu 
objetivo específico, qual seja, responder se o referido incidente está, a luz dos julgamentos 
atuais dos Tribunais, efetivando a garantias fundamentais ao devido processo legal.

INTRODUÇÃO

O IRDR está previsto nos artigos 976 a 987, do CPC, bem como enquadra-se como 
mecanismo de resolução das demandas repetitivas com origem comum. Trata-se de um 
instrumento jurídico que confere o entendimento uniforme acerca de determinada questão 
de direito. Com base no artigo 976, do CPC, havendo simultaneamente risco à isonomia e à 
segurança jurídica em razão da efetiva repetição de processos, o IRDR pode ser suscitado 
junto ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, com o intuito de que a tese 
jurídica firmada seja aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre 
idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição da respectiva corte. Nesse 
sentido, o IRDR preconiza a duração razoável do processo com a redução da sobrecarga 
do Poder Judiciário e a busca de tratamento isonômico de processos que versam sobre a 
mesma matéria, gerando, assim, segurança jurídica. Considerando que tais princípios são 
basilares para o Estado Democrático de Direito, a inserção do incidente no ordenamento 
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brasileiro é, sem dúvidas, uma forma de garantir Direitos Fundamentais. Isso porque, resta 
crescente o número de demandas que repetem situações pessoais idênticas, acarretando 
a tramitação de um número grande de ações coincidentes, com desfechos, muitas vezes, 
diferentes. Em outras palavras, as demandas repetitivas ou seriais constituem uma anomalia 
no sistema processual, na medida em que igual ponto é analisado inúmeras vezes pelo 
Poder Judiciário e, apesar de técnicas já inseridas no sistema processual brasileiro, não 
foram suficientemente capazes de resolver as questões referentes a quantidade de ações 
que surgem nos Tribunais brasileiros. Diante disso, o objeto do presente estudo é justamente 
abordar o IRDR, na forma da jurisprudência pátria, como mecanismo destinado a assegurar 
não só que casos iguais recebam tratamentos iguais, mas também proteção ao Estado 
Democrático de Direito e o devido processo legal.

METODOLOGIA

A metodologia empregada baseou-se, fundamentalmente, na pesquisa bibliográfica, 
posterior ao advento do Código de Processo Civil 2015 e dos julgamentos realizados nos 
Tribunais que envolvam, além da questão do cabimento geral dos do incidente de resolução 
e demandas repetitivas, a sua forma de aplicação para garantir o direito fundamental ao 
devido processo legal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O IRDR visa promover a celeridade dos julgamentos para atenuar a carga de trabalho 
do Poder Judiciário, porém, no referido artigo, a qualidade do contraditório e do devido 
processo legal é suscitada, na medida em que a celeridade não pode ser um único objetivo 
da norma. 

CONCLUSÕES

Conforme exposto, o IRDR foi introduzido no direito brasileiro não só na tentativa de 
resolução da problemática enfrentada pelo Poder Judiciário, mas também a proteção 
ao Estado Democrático de Direito. Nesse contexto, o estudo traz à baila a realidade do 
Judiciário brasileiro, a importância do instituto, bem como não ignora o fato de que o IRDR 
não permitir o ingresso direto e pessoal e todos os sujeitos interessados no tema repetitivo. 
Para tanto, destaca a jurisprudência acerca do tema, bem como sugere a divulgação ampla 
e irrestrita dos temas repetitivos para atenuar a aparente violação ao devido processo legal.
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RESUMO

Este projeto busca analisar a atuação do Supremo Tribunal Federal em sede de ação 
direta de inconstitucionalidade por omissão, ADO. Diante das omissões legislativas que 
impedem a aplicabilidade plena das normas constitucionais de eficácia limitada, surge a 
possibilidade da propositura de ação direta de inconstitucionalidade por omissão pelos 
seus respectivos legitimados. Ocorre que nos últimos anos o Supremo Tribunal Federal 
vem adotando uma postura inerte que não contribui para garantir a eficácia da norma, 
com exceção da ADO 26, que o Supremo Tribunal Federal atuou como legislador positivo 
regulando a questão. A partir dos fatos narrados surge a seguinte questão: a atuação 
normativa do Supremo Tribunal Federal é a solução para efetividade das ações diretas de 
inconstitucionalidade por omissão? Pensando nisso, através da análise da jurisprudência 
pátria no âmbito do Supremo Tribunal Federal e da doutrina, objetiva-se responder a 
questão na presente pesquisa.

INTRODUÇÃO

Com previsão no art. 103, § 2º, da Constituição Federal, a ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão - ADO destina-se, em última análise, garantir que 
as normas constitucionais gozem de eficácia plena, suplantando a inércia do Poder 
Legislativo e permitindo o exercício pleno de direitos constitucionais. Trata-se de uma 
manifestação do Poder Constituinte Originário, com vistas a contornar a eventual inércia 
do Parlamento na concretização das normas constitucionais, permitindo, dessa forma, o 
livre exercício de direitos garantidos. Ocorre que nos é fundamental, no controle de omissão 
inconstitucional, que a ofensa se dirija diretamente à Constituição, não se admitindo que 
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a integração normativa apresentada como objeto da ação, se reporte, exclusivamente, a 
ato infralegal para alcançar a plenitude dos seus efeitos. Ou seja, havendo disciplina legal 
da norma constitucional e pendência de atos administrativos, que, ao serem adotados 
pelo Poder Público, promovem a completude necessária para o exercício do direito 
constitucional garantido, não será o caso de ação por omissão. Nessa hipótese, a falta 
configurará uma omissão ilegal da Administração Pública, reclamando outros meios de 
solução, que não seja a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Não obstante a 
isso, no sistema de controle de constitucionalidade por omissão, comumente se incitam 
debates com relação aos efeitos decorrentes das decisões de procedência nas ações 
direta de inconstitucionalidade por omissão. Sendo considerada, como principal ponto 
de controvérsia, a prolação de sentenças de efeito normativo, por parte do Supremo 
Tribunal Federal - STF, que, depois de apreciada a inconstitucionalidade omissiva do Poder 
competente, por meio de técnicas interpretativas, concretiza os preceitos constitucionais, 
atuando como um verdadeiro legislador positivo. Isto é, havendo demonstração da inércia 
do Poder ou órgão responsável pela edição do ato, o exercício da função a si atribuída, 
observados o limites constitucionais, poderá ser dada ao STF, a fim de que, exercendo 
a função atipicamente, através de provimento jurisdicional, concretize a exigência 
constitucional. Dessa forma, conforme leciona Dirley da Cunha Júnior, estaríamos diante 
“de um verdadeiro efeito de solução”, capaz de suplantar a omissão inconstitucional e de 
proporcionar efetividade às normas constitucionais e a própria decisão judicial. Todavia, o 
STF tem se afastado de uma posição ativa no âmbito das decisões de procedência na ADO, 
dando, em muitas situações, apenas um caráter informativo a decisão. Isso se dá, como 
colhido do julgado na ADO 22, relatora Ministra Cármen Lúcia, em razão dos princípios 
da harmonia e independência dos Poderes, que impossibilitam, em sede jurisdicional, a 
criação de norma geral e abstrata em substituição ao Parlamento. Mais que isso, o STF tem 
considerado, como na ADI 1.458, relator Ministro Sepúlveda Pertence, que a edição de ato 
normativo exige um estudo das repercussões sociais decorrentes da decisão, o que seria 
mais bem executado pelo Congresso Nacional, que pela natureza de suas atividades, dispõe 
de capacidade plena para avaliar todos os impactos advindos da política adotada. Ou seja, 
a elaboração de um ato normativo perpassa em pontos que não se limitam apenas aos 
aspectos jurídicos, mas que consideram aspectos econômicos, sociais, ambientais e até de 
cunho internacional, o que não ocorre nas decisões judiciais. Não obstante as considerações 
apresentadas pelo STF, ainda persistem questões relacionadas à possibilidade de atuação 
do Poder Judiciário, como legislador positivo, no processo de efetividade das normas 
constitucionais, via ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Pontos relacionados 
à supremacia da Constituição e ao imperativo de força normativa, bem como aos avanços 
trazidos pelo neoconstitucionalismo e a própria decisão proferida na ADO 26, motivam a 
busca pela necessidade de se suplantar a omissão legislativa e de conferir efetividade às 
decisões judiciais em sede de controle concentrado de constitucionalidade por omissão, 
resultando em aberto a presente discussão. Portanto, há a necessidade de investigação os 
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efeitos decorrentes da ADO no caso concreto, a partir da análise da jurisprudência do STF 
e as possibilidades de atuação, a fim de conferir maior eficácia as normas constitucionais, 
tendo em vista os efeitos decorrentes no ordenamento jurídico brasileiro, bem como a 
separação dos poderes.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada será teórica, utilizando-se de bibliografia e jurisprudência em 
sede de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, análise das sentenças e as 
soluções conferidas no caso concreto, bem como artigos e periódicos que fazem a tratativa 
do assunto. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do estudo da incidência da ADO e os seus efeitos, como resultado parcial, 
compreende-se que há apenas duas alternativas ao Supremo Tribunal Federal relacionada 
a questão, a inércia perante a situação de omissão legislativa ou a atuação como legislador 
positivo. A questão suscitável é viabilidade da atuação do STF como legislador no caso 
concreto, a constitucionalidade e as implicações decorrentes dessa situação de direito. Por 
ora, a presente pesquisa tem o objetivo de perquirir as alternativas possíveis a dar maior 
efetividade às decisões no âmbito da ADO, analisando as diversas ações já propostas e as 
sentenças prolatadas, contrastando com a realidade fática e como a atuação do STF como 
legislador positivo operou no caso concreto, a efetividade das decisões.

CONCLUSÕES

Até este momento percebe-se que a atuação do STF vem avançando em um 
posicionamento de maior atuação legislativa, tal dado pode ser obtido através da 
comparação da ADO 22 e da ADO 26. No entanto, busca-se entender qual posicionamento 
seria o mais adequado perante as omissões legislativas constitucionais, de modo a respeitar 
a competência e a posição do STF na ordem jurídica, garantindo a força normativa da 
constituição. Entende-se necessária o estudo da possibilidade da aplicação dos efeitos 
relativos ao mandado de injunção na ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
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RESUMO 

O presente trabalho tem por escopo apresentar um estudo sobre as supostas 
ilegalidades e inconstitucionalidades decorrentes da condução do Inquérito 4.781, também 
conhecido como “Inquérito das Fake News”, no Supremo Tribunal Federal, que foi instaurado 
em março de 2019. Para tanto, serão feitas análises dos documentos e decisões da Suprema 
Corte que se tornaram alvo de diversas críticas e controvérsias, entre outras, pela exclusão 
do Ministério Público na condução do feito; pelo objeto de investigação sem qualquer 
delineamento definido; instauração feita de forma monocrática; violação do princípio 
acusatório; etc. Há de se destacar que o Inquérito segue em curso, estando longe do seu 
fim, sendo assim, a pesquisa segue em análise, tendo, até o momento, apenas resultados 
parciais. É ainda possível que, ao fim do trabalho, o Inquérito sequer tenha sido finalizado. 

INTRODUÇÃO  

A presente pesquisa tem por finalidade analisar as consequências da instauração do 
Inquérito 4.781/STF, mais conhecido como o Inquérito das “Fake News”, ao sistema jurídico-
constitucional brasileiro. O referido ato vem sendo objeto de uma série de questionamentos 
em razão das características inusitadas que lhe circunstanciam. A exclusão de participação 
do Ministério Público nas investigações, a concentração do poder de investigação e decisão 
nas mãos de um único órgão, a  instauração de forma monocrática, não se submetendo ao 
crivo do colegiado, entre outras possíveis irregularidades, levantam consistentes objeções 
quanto à sua constitucionalidade. 

O procedimento em questão traz por escopo “apurar fatos e infrações relativas a notícias 
fraudulentas (fake news) e ameaças veiculadas na Internet que têm como alvo a Corte, seus 
ministros e familiares” (TOFFOLI, J. A. Dias - Inquérito 4.781/STF). A sua instauração, que teve 
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por fundamento o disposto no art. 43 do Regimento Interno do STF, deu origem à Portaria 
GP nº 69, de março de 2019. A referida Portaria, ato do então Presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, adentrou no mundo jurídico sem que houvesse por base 
qualquer provocação por parte de algum legitimado. Ao anunciar a medida, o mencionado 
Ministro Dias Toffoli afirmou não existir Estado Democrático de Direito nem democracia sem 
um Judiciário independente e sem uma imprensa livre, designando o Ministro Alexandre 
de Moraes para conduzir o procedimento (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2019). 

Entretanto, a Procuradoria-Geral da República (PGR), no dia 16 de abril de 2019 deu 
parecer contrário a instauração do inquérito, requerendo o seu arquivamento. Sua linha 
argumentativa se baseia em cinco ideias centrais: i) Ministério Público é o titular exclusivo 
da ação penal , conforme dispõe o art. 129, I, da  Constituição Federal; ii) o sistema penal 
acusatório estabelece a separação de funções na persecução penal; iii) descumprimento da 
regra do juiz natural; iv) falta de competência constitucional do STF - art. 102, da  Constituição 
Federal; v) não observância do devido processo legal ao não delimitar a investigação penal 
(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2019).    

Questionando também a sua regularidade, o partido Rede Sustentabilidade ingressou 
com uma Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 572 para ver 
reconhecida a inconstitucionalidade da Portaria GP nº 69 - que instaurou a abertura do 
inquérito pelo STF. Fundamentaram o pedido: (i) inexistência de fatos praticados na sede 
ou dependências do tribunal; (ii) inexistência de fatos praticados por pessoas com foro de 
competência do STF; (iii) o descumprimento do princípio constitucional de separação de 
poderes e de funções privativas do Ministério Público; (iv) ausência de representação do 
ofendido visto que trata-se de crime contra a honra; (v) falta de justa causa para a instauração 
do inquérito por indefinição dos fatos narrados; (vi) falta de requerimento para a abertura do 
inquérito, pela imposição do sigilo; (vii) não sorteio do ministro condutor (AMARAL, 2020). 

A Advocacia Geral da União (AGU), por sua vez, se manifestou de forma contrária 
a ADPF. Entendeu a AGU que o Supremo tem a prerrogativa para instaurar e conduzir 
as investigações, que é possível o sigilo dos autos e que o inquérito é um procedimento 
administrativo que tem por finalidade esclarecer a infração penal. Além disso, com relação 
a não identificação dos investigados, entendeu que isso transparecerá no transcorrer 
da apuração não podendo, por si só, ser um impeditivo para a Suprema Corte (ISTO É 
DINHEIRO, 2019).

Em nova manifestação, a PGR, com relação ao mérito, reiterou seu argumento de que as 
investigações devem ser conduzidas pelo Ministério Público, em homenagem ao princípio 
da separação dos poderes, e que nessa fase os direitos e garantias dos investigados não 
podem ser suprimidos, sendo necessária a observância do foro de prerrogativa de função 
e o princípio do juiz natural. Outro ponto arguido é que é preciso estabelecer parâmetros 
para o exercício da colheita de atos de informação para a formação da opinio delicti. Esses 
são: participação do Ministério Público no procedimento investigatório; amplo acesso 
aos defensores dos elementos de prova - ressalvadas as diligências em curso; e prévia 
manifestação do Ministério Público com relação às medidas investigativas sujeitas a reserva 
de jurisdição. Por fim, requereu que fosse suspenso até que se tenha um exame de mérito 
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da ADPF pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, para que antes sejam definidos os 
contornos do Inquérito (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2020). 

Algumas entidades e organizações desejaram também participar do processo por meio 
do instituto do amicus curiae. Sendo assim, foram aceitos: o Colégio dos Presidentes dos 
Institutos dos Advogados do Brasil; o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil/SINDIFISCO; a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita 
Federal do Brasil/UNAFISCO; e a Associação Nacional das Empresas de Comunicação 
Segmentada/ANATEC (AVELAR, 2019). 

O Ministro Relator da ADPF, Edson Fachin, votou pela improcedência da ação, sendo 
acompanhado pelos Ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Dias Toffoli, 
Celso de Mello, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Luiz Fux, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski. 
O Ministro Marco Aurélio, por sua vez, votou em favor da ADPF, julgando-a procedente. 
Sendo assim, diante desta decisão, foi reconhecida a legalidade e constitucionalidade do 
Inquérito das Fake News, prosseguindo-se o feito. 

No decorrer do inquérito, decisões controversas vêm sendo proferidas gerando 
enormes discussões acerca de sua (in)constitucionalidade, como mandados de busca e 
apreensão, apreensão de computadores, exclusão de contas de redes sociais, oitiva de 
testemunhas, entre outras. O inquérito vem sendo chamado, por muitos como “inquérito 
do fim do mundo”. 

METODOLOGIA

Trata-se de estudo que se desenvolverá por meio da metodologia de estudo de 
caso.  Quanto à finalidade, trata-se de pesquisa aplicada. Do ponto de vista dos objetivos, 
embora  tenha aspectos metodológicos marcadamente descritivos, há também elementos 
exploratórios, pois o caso não parece encontrar precedentes no âmbito da Constituição 
de 1988. Sendo utilizada uma abordagem qualitativa, os procedimentos metodológicos 
utilizados são, sobretudo, a revisão de decisões proferidas pela Suprema Corte no âmbito 
do Inquérito 4.781/2019, além de textos doutrinários, jurisprudenciais, legislação pátria. 

RESULTADO	E	DISCUSSÃO 

Os pressupostos teóricos adotados foi o destrinchamento dos argumentos de ambos os 
lados com a intenção expositiva em que se busca responder às seguintes perguntas: qual o 
limite da atuação do Supremo Tribunal Federal? O inquérito está de acordo com os preceitos 
constitucionais? O Ministério Público, por sua vez, desde quando o inquérito foi aberto, é 
uma das entidades que vem se posicionamento de forma adversa ao feito, haja vista que 
reconhece que existem preceitos fundamentais violados, como por exemplo, o princípio 
do juiz natural, do sistema acusatório, os direitos dos investigados, entre outros. Entretanto, 
em sua maioria, os Ministros da Suprema Corte, com exceção do Ministro Marco Aurélio, 
entenderam que a atuação encontra respaldo, em especial, no regimento interno da corte.      
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CONCLUSÕES  

Através da análise das decisões proferidas pela Suprema Corte ao longo das 
investigações, em conjunto com a análise do texto constitucional e leis processuais, é 
possível perceber, como resultados parciais, uma possível violação de direitos e garantias 
processuais, uma vez que, indo em direção contrária ao sistema acusatório e da tripartição 
dos poderes do Estado, há uma concentração de funções acumuladas na mão de um 
único poder, o Judiciário, que em um único inquérito se apresenta na posição de vítima, 
investigador, acusador e julgador, criando um precedente perigoso para a manutenção do 
direito processual e para o Estado Democrático de Direito.
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RESUMO 

O presente artigo tem como seu objeto de estudo a decisão do ministro do STF 
Alexandre de Moraes acerca do Mandado de Segurança coletivo (MS 37097), com pedido 
liminar. No referido Mandado de Segurança aponta-se a possibilidade do Presidente da 
República, Jair Messias Bolsonaro, ter cometido ilegalidade no âmbito do ato de nomeação 
de Alexandre Ramagem ao cargo de Diretor-Geral da Polícia Federal, por via decretal. A ação 
foi impetrada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), que alegou ter ocorrido desvio de 
finalidade no mencionado ato de nomeação, em razão da relação de proximidade e amizade 
do indicado/ com os filhos do próprio Presidente da República. Tal fato foi levantado em 
decorrência de acusações feitas ao Presidente e sua família pelo ex-Ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, em face à suposta interferência do Presidente da República nas nomeações da 
Polícia Federal. No caso em tela o Ministro Alexandre de Moraes acatou as razões do referido 
MS suspendendo a nomeação. O objeto da pesquisa em andamento é analisar os efeitos da 
decisão do Supremo Tribunal Federal, principalmente no que tange à legitimidade do Poder 
Judiciário de interferir em atos políticos (ativismo judicial), que supostamente seriam de 
atribuição exclusiva do Poder Executivo, principalmente se levarmos em conta um possível 
desequilíbrio na relação entre os poderes. Trata-se, em uma perspectiva metodológica, de 
um estudo de caso, em que serão utilizados os procedimentos de pesquisa bibliográfica, 
pesquisa de instrumentos normativos constitucionais, legais e infralegais, além de pesquisa 
jurisprudencial. 
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INTRODUÇÃO  

O estudo, que se encontra em fase de desenvolvimento, consiste em analisar possível 
ativismo judicial levado a cabo pelo Supremo Tribunal Federal (STF), na situação que 
envolveu a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de direção-geral da Polícia 
Federal pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro. No caso em tela, a questão que 
causou grandes questionamentos pelo auditório jurídico refere-se ao fato do Ministro 
do STF, Alexandre de Moraes, ter deferido medida liminar suspendendo os efeitos do 
Decreto de nomeação do supracitado policial federal, Alexandre Ramagem. Questão, 
então, que circunstância a análise do estudo de caso, é saber se situação configura atuação 
abusiva por parte do Poder Judiciário na censura à nomeação proferida pelo Presidente 
da República (Chefe do Poder Executivo) nos termos a ele permitidos pelo que dispõe o 
artigo 84, inciso XXV da Carta de 1988 (“prover e extinguir os cargos públicos federais, 
na forma da lei;”). Relevante lembrar que, no caso, questão de fundo que se coloca é a 
possibilidade de que tal interferência desencadeie processo de desequilíbrio na repartição 
de poderes, bem como um inadequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos, 
consagrados em sua formulação mais completa por Charles-Louis de Secondat, conhecido 
como Montesquieu. Como foi dito pelo referido filósofo em sua magna obra “O Espírito 
das Leis”: “Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder 
Legislativo e do Executivo. Se estivesse unido ao poder Legislativo, o poder sobre a vida 
e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido 
ao poder Executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor.” Na Constituição Federal de 
1988, tal teoria apresenta-se condensada no sintético artigo segundo (“São Poderes da 
União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”) e é 
desenvolvida no decorrer dos diversos artigos que tratam da organização do Estado, mais 
precisamente quando estabelecem as competências de cada um dos principais atores 
da República. Neste sentido, não há dúvidas que o constituinte originário não vislumbrou 
maiores dúvidas na demarcação dos papéis do Chefe do Poder Executivo, o Presidente 
da República, e o do órgão de cúpula do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Por 
isso, a exigência de comedimento na atuação da Corte em questões referentes à política 
e à sua atuação no caso em análise, fazem voltar a ecoar nos corredores da política de 
Brasília duas expressões que nos últimos tempos insistem em se manter vivas e geram a 
ira das classes políticas brasileiras no que se refere à atuação do Supremo Tribunal Federal: 
ativismo judicial e judicialização da política. De toda forma, a questão em tela parece 
entremeada pela discussão em torno do que significa os fenômenos em questão. A atuação 
expansiva da Corte Constitucional brasileira em situações que poderiam ultrapassar sua 
competência e invadiriam competências dos demais poderes configura sempre o que vem 
se denominando por judicialização da política e ativismo judicial? Isso porque o sobre o 
fenômeno, há quem considere que somente é deletério quando há excessos por parte das 
autoridades judiciárias, enquanto outros consideram que a denominação, quando utilizada, 
já configura, em si. uma indevida e abusiva atuação dos juízes. Para que haja reflexão sobre 
um possível dano causado por uma (também possível) atuação ativista pelo Supremo 
Tribunal Federal tenha causado nesse confronto, não se pode deixar de se pensar no quadro 
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mais amplo do que venha a ser aquele estabelecido pelo Estado Democrático de Direito. 
Nessa perspectiva, não se pode excluir da análise os posicionamentos judiciais nos diversos 
atos em que se trilha perigosamente a fronteira entre juridicidade e política, já que coloca 
em risco as conquistas institucionais, sendo que é o fortalecimento das instituições que 
define o grau democrático de um país. 

Nesta perspectiva, a pesquisa em tela tem por pressuposto algumas questões de 
ordem teórica que parecem incontornáveis no processo de análise do caso em si. São elas: 
se abrem são: que se abrem são: a) o que é o ativismo judicial? b) o que é a judicialização 
da política? c) É ele sempre deletério à ordem constitucional? d) o ativismo judicial pode 
ser provocado por determinação explícita da Carta Constitucional? e) existe relação entre 
ativismo judicial e judicialização da política? Essas questões estão no pressuposto das 
análises que circunstanciam o caso, e nessa linha, é pretensão deste estudo a) definir quais 
as linhas jurídicas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para alegar a irregularidade 
na referida nomeação; b) apresentar as linhas de argumentação por parte do Poder 
Executivo Federal para entender que a atuação do Supremo Tribunal Federal expandiu-se 
além das suas possibilidades constitucionalmente elencadas; c) analisar se a interferência 
judicial era cabível em razão das circunstâncias concretas que o caso envolvia? d) se é 
possível vislumbrar consequências deletérias para o Estado Democrático de Direito.

METODOLOGIA

Trata-se de estudo que se desenvolverá por meio da metodologia de estudo de caso 
(Decisão de suspensão do Decreto de Caso de nomeação de Alexandre Ramagem). 
Quanto à finalidade, trata-se de pesquisa aplicada, com pretensões de contribuir para a 
análise da atuação do Supremo Tribunal Federal em situações que tem a política como 
elemento central). Do ponto de vista dos objetivos, embora tenha aspectos metodológicos 
marcadamente descritivos, há também elementos explicativos e exploratórios. Neste último 
caso, pelo fato de que a situação em análise não parece encontrar precedentes no âmbito 
da Constituição de 1988 (o que será avaliado). Sendo utilizada uma abordagem qualitativa, 
os procedimentos metodológicos utilizados para a coleta de dados são, sobretudo, as 
decisões havidas pela Suprema Corte, além de textos doutrinários, jurisprudenciais e textos 
normativos no âmbito da legislação pátria. 

RESULTADO	E	DISCUSSÃO 

Estando a pesquisa em sua fase inicial faz-se relevante que apontemos as questões 
que a mesma suscita. Em um primeiro plano, serão colocadas em discussão algumas 
questões de ordem teórica de grande importância na análise do caso: a) o que é o ativismo 
judicial?; b) o que é a judicialização da política?; c) é a judicialização sempre deletéria à ordem 
constitucional? d) o ativismo judicial pode ser provocado por determinação explícita da 
Carta Constitucional? e) existe relação entre ativismo judicial e judicialização da política? 
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Porém, essas questões, fundamentais no processo de configuração do problema, acabam 
por servir de fundamento teórico para o enfrentamento das questões de fundo, ou seja, 
aquelas que, narradas anteriormente, podem, no caso concreto, significar uma nova 
demarcação da linha de poderes no Brasil. Neste sentido, procurar-se-á: a) definir quais as 
linhas jurídicas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal para alegar a irregularidade na 
referida nomeação; b) apresentar as linhas de argumentação por parte do Poder Executivo 
Federal para entender que a atuação do Supremo Tribunal Federal expandiu-se além das 
suas possibilidades constitucionalmente elencadas; c) analisar se a interferência judicial 
era cabível em razão das circunstâncias concretas que o caso envolvia? d) se é possível 
vislumbrar consequências deletérias para o Estado Democrático de Direito.

CONCLUSÕES  

Tendo em vista que se trata de pesquisa em andamento, as conclusões finais ainda não 
foram alcançadas. Todavia é já possível identificar a real importância que o impasse suscita 
no desejável equilíbrio a ser mantido entre os poderes. Com isso, outra consequência que é 
passível de se visualizar é a questão democrática que se coloca em discussão quando atores 
não eleitos interferem no processo de escolha, em princípio reservado aos atores políticos 
democraticamente eleitos. Porém, há de se atentar se há espaço teórico, ou não, para se 
demarcar outro tipo qualquer de legitimação que não seja a escolha popular. Também já se 
identifica que temos há espaço suficiente no caso em tela para que se considere razoável a 
discussão sobre a existência ou não de ativismo judicial e judicialização da política. Porém, 
maiores fundamentos teóricos serão desenvolvidos no decorrer da pesquisa, bem como 
analisados os argumentos que cada uma das partes suscitou na disputa travada. 
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RESUMO

O presente estudo analisa a expansão do controle de constitucionalidade no Brasil, a 
partir da teoria do estado de coisas inconstitucional, desenvolvida pelo direito colombiano e 
incorporada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da ADPF 347 MC/DF. Nesse diapasão, 
examinamos, com amparo em literatura do tema, aspectos relevantes do controle de 
constitucionalidade em terra brasilis. 

INTRODUÇÃO

A complexidade da vida em relação impõe às Ciências Jurídicas muito mais do que a 
construção de normas, a partir do sistema legislativo, fazendo-se necessário a construção 
da justiça por meio de decisões e de hermenêutica constitucional. Nessa toada, o presente 
ensaio acadêmico objetiva trazer à luz uma das técnicas de controle de constitucionalidade, 
sob a ótica da tripartição dos poderes da República. Trata-se da Teoria do Estado de coisas 
inconstitucional, desenvolvida pela Suprema Corte de Justiça Colombiana (DIAZ, CARLI, 
SOARES, 2017). Entendemos que a reflexão sobre esta nova técnica de decisão judicial, 
no âmbito do controle de constitucionalidade, merece destaque, especialmente em um 
momento da história da humanidade, no qual as mazelas só aumentam, a partir de variadas 
perspectivas. Desse modo, visamos examinar as origens e os aspectos em que se institui e se 
tais foram observadas quando de sua manifestação no Brasil, com o advento da ADPF 347.
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METODOLOGIA

Sob a perspectiva metodológica, o tipo de pesquisa adotada é de revisão bibliográfica, e 
de estudo do precedente estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação de Arguição 
de Preceito Fundamental (DPF) nº 347.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Estado de coisas inconstitucional (ECI) é uma técnica de decisão judicial no plano 
do controle de constitucionalidade, que, conforme já mencionado, foi desenvolvida no 
âmbito da Corte Constitucional Colombiana (DIAZ, CARLI, SOARES, 2017). No tocante ao 
seu aspecto conceitual, vale trazer a contribuição de Carlos Alexandre de Azevedo Campos 
(2016, p. 20):

[...] a técnica por meio da qual cortes e juízes constitucionais, quando rigorosamente 
identificam um quadro de violação massiva e sistemática de direitos fundamentais 
decorrente de falhas estruturais do Estado, declaram a absoluta contradição entre os 
comandos normativos constitucionais e a realidade social, e expedem ordens estruturais 
dirigidas a instar um amplo conjunto de órgãos e autoridades a formularem e implementarem 
políticas públicas voltadas à superação dessa realidade inconstitucional. 

Ainda de acordo com CAMPOS (2015), para que seja identificado, o ECI pressupõe 
quatro requisitos, quais sejam: a) violação generalizada e massiva de direitos fundamentais; 
b) omissão reiterada e persistente das autoridades públicas; c) alcance orgânico do 
conjunto necessário de medidas necessárias para a superação do quadro apresentado; 
d) potencialidade de inúmeras demandas relacionadas a tal violação, com a consequente 
possibilidade de contingenciamento da máquina judiciária. Dentre os julgados colombianos, 
a Sentencia T-025/2004, sobre o deslocamento forçado de pessoas, decorrente do 
contexto de violência no país, em suma, reconheceu estarem presentes os requisitos para 
a declaração do Estado de Coisas Inconstitucional, determinou a formulação de novas 
políticas públicas, leis e um marco regulatório eficiente, no prazo de 4 (quatro) meses, 
a fim de proteger, não só os direitos individuais, mas também a dimensão objetiva dos 
direitos envolvidos, com oportunidade de participação de organizações e entidades 
representativas da população quando da tomada de decisões; deliberou que os governos 
locais observassem os novos preceitos políticos e que as autoridades competentes, 
imediatamente e com clareza, instruíssem os deslocados. Na decisão supracitada, bem 
como as outras em que o ECI foi declarado, a Corte Colombiana avocou o art. 113 de 
sua Constituição “... Los diferentes óganos del Estado tienen funciones separados pero 
colaboran armónicamente para realización de sus fines.” (CAMPOS, 2016, p. 307). Assim, 
afasta-se a rigidez clássica da separação de poderes, para considerar que os órgãos do 
Estado, para cumprir suas funções, têm de cooperar e dialogar entre si, fato que se torna 
o principal efeito da aplicação do Estado de coisas inconstitucionais.
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Sobre a matéria, e sobre o caso em questão, CAMPOS (2015), elucida:

A corte interveio na confecção de políticas públicas, dirigindo ordens à ampla estrutura de 
poderes e órgãos envolvidos, sem, contudo, fixar os detalhes do plano de ação. A corte 
versou os procedimentos e as autoridades competentes para atuar em favor da superação 
do estado de coisas inconstitucional, nada dispondo sobre o conteúdo das políticas, mas 
vindo a acompanhar durante seis anos a realização concreta dessas. 

No Brasil, da mesma forma, a Carta Magna dispõe sobre a afinidade entre os poderes 
da República, ex vi art. 2º: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre 
si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” Conforme preconiza MENDES, COELHO, 
BRANCO (2008), a perspectiva brasileira quanto ao princípio constitucional de separação 
de poderes, de início, por conta das circunstâncias históricas, tinha um sentido forte. 
Porém, com a “modernização” este dogma se flexibilizou e se adaptou ao moderno Estado 
constitucional, marcado pela atuação política do Poder Judiciário, principalmente das 
Cortes Constitucionais, cada vez mais comprometidas com as questões atinentes aos 
direitos fundamentais e a cidadania. O contexto apresentado se materializa no âmbito judicial 
brasileiro com a propositura da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 
perante o Supremo Tribunal Federal, diante as inconstitucionalidades aferidas no sistema 
prisional do país. Apesar de, até a presente data, a Corte não ter realizado o julgamento de 
mérito, o Estado de coisas inconstitucional foi declarado, com o deferimento de algumas 
das medidas cautelares pleiteadas. Do acórdão do referido decisus, salienta-se a fala do 
Ministro relator Marco Aurélio:

Nada do que foi afirmado autoriza, todavia, o Supremo a substituir-se ao Legislativo e ao 
Executivo na consecução de tarefas próprias. O Tribunal deve superar bloqueios políticos 
e institucionais sem afastar esses Poderes dos processos de formulação e implementação 
das soluções necessárias. Deve agir em diálogo com os outros Poderes e com a sociedade. 
Cabe ao Supremo catalisar ações e políticas públicas, coordenar a atuação dos órgãos 
do Estado na adoção dessas medidas e monitorar a eficiência das soluções. (...) Esse é, 
enfim, o papel que deve desempenhar o Tribunal em favor da superação do quadro de 
inconstitucionalidades do sistema prisional: retirar as autoridades públicas do estado 
de letargia, provocar a formulação de novas políticas públicas, aumentar a deliberação 
política e social sobre a matéria e monitorar o sucesso da implementação das providências 
escolhidas, assegurando, assim, a efetividade prática das soluções propostas.

Assim, é possível extrair que, tal qual as disposições colombianas, a declaração visa 
a dialética entre os poderes, com consequente superação do quadro inconstitucional, no 
entanto, sem abalo da premissa triparte das funções.

CONCLUSÕES

Longe de esgotar a problematização acerca da aplicação da Teoria (técnica) de Estado 
de coisas inconstitucional, utilizada pela Suprema Corte brasileira na ADPF 347, foi possível 
constatar que o Princípio da Separação de Poderes, esculpido na Constituição Federal 
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de 1988 pode ser modulado (flexibilizado) pelo direito, a partir da análise sistêmica do 
ordenamento jurídico e da hermenêutica constitucional realizada pelo Supremo Tribunal 
Federal – guardião da Carta Maior de 1988. O estudo também revelou a necessidade de 
se discutir a lacuna existente entre o dever ser das normas garantidoras de direitos e a sua 
aplicabilidade prática no mundo da vida. Nessa trilha observamos também que o controle de 
constitucionalidade pela via desta técnica de decisão judicial, de acordo com os precedentes 
internacionais, seguidos na decisão proferida na ADPF 347, não violaria a autonomia dos 
Poderes Legislativo e Executivo, mas sim corrobora o processo de construção de condutas 
capazes de solucionar o descumprimento de preceitos fundamentais, através do diálogo 
entre os órgãos, inclusive o Poder Judiciário.
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RESUMO

Estados signatários de tratados internacionais de proteção dos direitos humanos teriam, 
por lógica, objetivos e atitudes transigentes com a proteção do ser humano, seja a partir da 
tomada de decisões pelos tribunais, seja através de medidas para afastar normas contrárias 
aos tratados sobre direitos humanos. Contudo essa não parece ser uma realidade brasileira, 
pois o Poder Judiciário raramente aplica o controle de convencionalidade, como mecanismo 
de verificação de compatibilidade de um ato normativo com a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal, calcado na máxima de realizar 
a guarda da Constituição, somente promove o exercício de proteção aos direitos humanos 
tangencialmente. Nesse aspecto, a sistemática adotada no Brasil ainda se vale do uso 
tradicional do controle de constitucionalidade para solução dos casos judicializados. Assim 
sendo, é importante fomentar o diálogo jurisdicional entre os Tribunais internos e a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos - Corte IDH, a fim de intensificar a tutela dos direitos de 
toda e qualquer pessoa e a eficácia dos instrumentos internacionais de direitos humanos. 

INTRODUÇÃO

Pode-se dizer que no Brasil a aplicação do controle de convencionalidade é ainda 
rudimentar em comparação aos demais Estados integrantes do sistema regional de 
proteção dos Direitos Humanos. Entretanto, casos emblemáticos, como o da proibição da 
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prisão do depositário infiel, o do direito ao silêncio e o da obrigatoriedade da audiência de 
custódia, examinados respectivamente no Recurso Extraordinário 466.343, nos Recursos 
Especiais 914.253, 1.497.542, e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
347, podem ter sido fruto do diálogo entre os tribunais superiores e o sistema interamericano 
de direitos humanos.

Mas a questão parece se tornar complexa à medida que decisões nacionais e 
internacionais se revelam, muita das vezes, díspares, fato que gera insegurança, além de 
possibilitar condenações do Brasil pelo descumprimento de tratados. Como exemplo 
contrastante, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei de Anistia, 
através da decisão na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 
nº 153, mas deixou de considerar a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos sobre casos semelhantes.

Assim sendo, o presente trabalho tem por objetivo geral verificar se o mecanismo 
do controle de convencionalidade interamericano vem sendo aplicado pelo Supremo 
Tribunal Federal em casos relacionados aos tratados internacionais de direitos humanos. 
Já como objetivos específicos busca-se com a pesquisa apresentar as vantagens do uso 
do controle de convencionalidade interamericano no direito brasileiro. Da mesma forma, 
discutir a possibilidade de coexistência entre o controle de convencionalidade e o controle 
de convencionalidade no direito brasileiro.

Ao demonstrar o alcance do controle de convencionalidade, espera-se consolidar 
o corpus iuris do sistema interamericano de direitos humanos no âmbito nacional e ao 
identificar o diálogo entre jurisdições nacionais e regionais, busca-se aperfeiçoar o sistema 
judiciário brasileiro, especialmente para otimizar a tarefa do magistrado nacional, a partir de 
um novo paradigma jurisprudencial definido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

METODOLOGIA

O Controle de Convencionalidade, fenômeno criado pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, foi idealizado para concretizar os direitos previstos na Convenção 
Americana de Direitos Humanos. Neste contexto, é necessário examinar alguns casos 
julgados pela Corte IDH em, especialmente os processos de La Cantuta (2006, considerando 
173), de Boyce vs. Barbados (2007, considerando 78), de Manuel Cepeda Vargas (2010, 
considerando 208 e nota 307), da Comunidad Indígena Xákmok Kásek (2010, considerando 
311), de Gomes Lund (2010, considerando 176) e, finalmente, de Vladimir Herzog vs. Brasil.

Nessa perspectiva devem sobressair dois aspectos distintos: o primeiro, que parte da 
análise de casos sujeitos à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no qual 
se permite verificar a compatibilidade de leis internas, incluindo até mesmo a Constituição 
do Estado, cujo parâmetro é a Convenção Americana de Direitos Humanos e, o segundo, a 
partir da possibilidade das cortes supremas latino-americanas ou seus tribunais examinarem 
casos à luz dos tratados internacionais sobre direitos humanos elaborados sob os auspícios 
dos sistemas regionais e global.
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Como é sabido, uma vez internacionalizado o tratado deve o Estado adotar medidas 
para garantir sua efetividade, já que é dever do Estado garantir mecanismos no plano 
interno que estejam afinados com as normas internacionais, que passam a fazer parte do 
ordenamento jurídico interno do Estado (GUERRA, pag. 75, 2017). 

Ao analisar os casos submetidos à Corte IDH, especialmente aqueles relacionados 
ao Brasil, será possível através da metodologia de pesquisa bibliográfica e documental, 
utilizando-se dos métodos dedutivo, para fins de abordagem, compreender os meandros 
do funcionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, por meio do exame 
contrastivo, comparar o sistema adotado pelo Supremo Tribunal Federal em casos que 
envolvam tratados internacionais de direitos humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com o entendimento da Corte IDH é possível distinguir dois níveis de 
controle de convencionalidade, ou seja, aquele realizado pela própria Corte, que reputa 
“inconvencional” a norma doméstica oposta à Convenção Americana de Direitos Humanos 
e aquele realizado pelos juízes locais, como um segundo nível de controle. 

A discussão e o debate sobre a aplicação de tratados internacionais de direitos humanos, 
muita das vezes, acabam preponderando nos tribunais superiores, o que caracteriza enorme 
deficiência no grau de efetivação ou justiciabilidade dos direitos humano. Ocorre que, os 
tribunais também dão maior relevância ao emprego do controle de constitucionalidade, 
inclusive sobre os tratados internacionais. Tais instrumentos deveriam ser aplicados em juízo, 
tal como no exame de constitucionalidade, em nome dos princípios do pacta-sunt-servanda 
e da boa-fé inerentes à formação de acordos internacionais (JUBILUT; LOPES, 2016). 

A fim de aproximar o Brasil do sistema de proteção dos direitos humanos, acredita-
se que o diálogo no âmbito transnacional seria necessário. Como consequência, o 
entrecruzamento de ideias dialogais reforçaria o reconhecimento das decisões proferidas 
pela Corte Interamericana e desempenharia um ponto de apoio para a racionalidade das 
decisões judiciais tomadas pela Corte brasileira (OLIVEN; RASGA, 2017, 263). 

Assim sendo, seria possível destacar três variáveis do diálogo entre jurisdições: a) a 
cross cutural dialogue, sedimentada através da comunicação entre as jurisdições regionais; 
b) diálogo entre as cortes constitucionais e, finalmente, c) o diálogo entre o Supremo Tribunal 
Federal e a Corte IDH. De toda sorte, o mais premente seria a necessidade de fomentar 
o avanço do diálogo entre jurisdições entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte IDH a 
fim de desenvolver o controle de convencionalidade (PIOVESAN, 2013). Muitos fatores 
possibilitariam o incremento do diálogo, como o crescimento da troca de informações entre 
cortes nacional e internacional, com a divulgação rápida dos expedientes pelos seus sites 
na internet, o que facilitaria o acesso de qualquer interessado.

Uma vez que se entendesse pela aplicação do tratado como parâmetro de controle, seja 
de constitucionalidade ou convencionalidade, poderia se indagar como lidar em situações 
em que a norma afrontasse o sistema protetivo de direitos humanos. Nessa hipótese, o 
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resultado possível seria o do diálogo vertical, ou seja, no caso de omissão legislativa interna, 
o Judiciário brasileiro poderia promover a aplicação direta do tratado, isso porque na 
ausência de legislação protetiva de direitos humanos, não seria possível falar em eventual 
antinomia. Dessa forma, o Brasil estaria cumprindo efetivamente o acordo estabelecido 
pele tratado internacional.

Por outro lado, se o ordenamento jurídico brasileiro possuísse norma que afrontasse 
algum tratado internacional, ratificado pelo Estado, não haveria necessidade de revogar 
a lei interna, já que a aplicação do tratado de direitos humanos prevaleceria sobre norma 
genérica. Em outros casos, seria possível um diálogo horizontal, situação em que lei interna 
e tratado internacional de direitos humanos poderia coexistir, de forma complementar, para 
suprir lacunas individuais, seja aplicando-as ao caso concreto ou conjugando-as de forma 
a obter-se o melhor para a pessoa humana. 

CONCLUSÕES

Considerando o que foi analisado inicialmente é notório que muitas dúvidas ainda pairam 
sobre a utilização do controle de convencionalidade, seja como técnica de decisão ou 
como mecanismo de aferir a compatibilidade de um ato com uma norma hierarquicamente 
superior. Por se tratar de um movimento recente e que ainda tem muito a amadurecer são 
raros os casos de aplicação em concreto pelo judiciário brasileiro. Dessa forma, com os 
aspectos iniciais apresentados, verifica-se que há necessidade de aprofundar o estudo 
seja através da análise de casos concretos decididos pela Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, seja trilhando novos caminhos a partir do diálogo entre os tribunais locais e a 
Corte IDH.

Dessa maneira, não restam dúvidas de que o estudioso do direito contemporâneo, 
independentemente de ser internacionalista ou não, deve ser capaz de compreender o 
fenômeno do controle de convencionalidade em toda a sua dimensão e alcance. É nesse 
sentido que se ambiciona contribuir cientificamente para a edificação de um diálogo entre 
jurisdições e na formação jurisprudencial uniforme interamericana em matéria de direitos 
humanos.
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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo relacionar o incidente de deslocamento de 
competência e a efetividade da prestação jurisdicional, bem como verificar, nos casos 
estudados, se a atuação do Superior Tribunal de Justiça será capaz de impedir condenação 
do Estado brasileiro no âmbito de proteção regional dos direitos humanos. Nesse panorama, 
faz-se necessário pôr em relevo que o Brasil é signatário da Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos de 1969, do Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 
1979 e de diversos tratados internacionais sobre direitos humanos. Assim, ao ter aceitado 
e reconhecido a competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos Humanos 
o Estado brasileiro se obriga a observar os acordos, sob pena de responsabilização 
internacional. Com base neste olhar, a pesquisa também ambiciona estabelecer possível 
diálogo jurisdicional entre o Superior Tribunal de Justiça e a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. Ao optar pela análise de casos decididos pelo Superior Tribunal de 
Justiça, a pesquisa desenvolvida, quanto à abordagem, foi caracterizada como qualitativa, 
na medida em que se baseou no fenômeno único relacionado ao incidente de deslocamento 
de competência e sua relação com o sistema de proteção dos direitos humanos. Quanto à 
aproximação epistemológica a pesquisa se revelou interpretativa e exploratória, uma vez 
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que foi voltada a assimilar a construção jurisprudencial brasileira por meio de estudos de 
casos múltiplos coletados. Ao final, conclui-se pela necessidade de uma reflexão crítica 
sobre tomadas de decisões estatais que podem comprometer o Brasil em decorrência 
da inobservância de tratados internacionais de direitos humanos. 

INTRODUÇÃO

No contexto de internacionalização dos Direitos Humanos o Brasil assumiu um papel 
de proteção e de combate à violação aos direitos do homem, sendo signatário da maioria 
de tratados internacionais protetivos. Em decorrência disso, a Reforma do Poder Judiciário, 
promovida pela Emenda Constitucional nº45/2004, trouxe para o texto constitucional uma 
série de mudanças, entre elas a equiparação de convenções internacionais sobre direitos 
humanos às emendas constitucionais. Da mesma forma, a referida emenda introduziu o 
Incidente de Deslocamento de Competência (IDC), instituto processual relacionado aos 
casos de graves violações de direitos humanos, cuja previsão está contida no artigo 109, 
§ 5º, da Constituição Federal.

Ao assumir compromissos internacionais, como a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos, o Estatuto da Corte Interamericana de Direitos Humanos e outros 
tratados internacionais sobre direitos humanos, o Estado brasileiro aceitou e reconheceu 
a competência jurisdicional da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CorteIDH), 
sendo passível, por isso, de responsabilidade internacional.

Segundo Piovesan (2006, p. 39), “a responsabilidade do Estado é una e indivisível 
relativamente às obrigações internacionais em matéria de direitos humanos [..] Isto é, a 
responsabilidade recai exclusivamente na pessoa da União”. Assim, garantir a manutenção 
dos direitos humanos faz parte do dever estatal. 

Sob esse prisma, o incidente de deslocamento de competência pode ser apresentado 
como um instrumento jurídico capaz de fornecer uma rápida e eficaz solução às graves 
violações dos direitos humanos e, consequentemente, evitar que o Estado brasileiro seja 
responsabilizado perante cortes internacionais. Desse modo, o pedido de federalização 
poderá ser suscitado pelo Procurador-Geral da República perante o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), em qualquer parte do processo, caso a situação se enquadre como grave 
violação aos direitos humanos.

A partir do julgamento do IDC nº 2 a Terceira Seção do STJ estabeleceu alguns requisitos 
para a federalização dos casos, a saber: a) a existência de grave violação aos direitos 
humanos; b) o risco de responsabilidade internacional decorrente do descumprimento 
das obrigações jurídicas assumidas em tratados internacionais; c) a incapacidade das 
instâncias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas. 

Apesar disso, pode-se observar que o STJ tem demonstrado uma postura de recusa 
quanto a federalização de casos, tendo federalizado alguns casos como os IDC nº 2, 3 
e 5. Ademais, também se observou que, costumeiramente, os pedidos de federalização 
alcançam grande notoriedade em âmbito nacional e internacional, tal como foi o Caso 
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Irmã Dorothy (IDC nº 1), o Caso Manoel Mattos (IDC nº 2) e o Caso Marielle (IDC nº 24). 
Por fim, a presente pesquisa pretende contribuir para a temática dos Direitos Humanos 
e a compreensão da dialética entre a violação de tratados internacionais e o fenômeno 
do incidente de deslocamento de competência como uma alternativa ao processo 
internacional.

METODOLOGIA

Ao relacionar o incidente de deslocamento de competência e a efetividade da prestação 
jurisdicional, através dos casos estudados, pretende-se verificar se a atuação do Superior 
Tribunal de Justiça será capaz de impedir eventual condenação do Estado brasileiro no 
âmbito de proteção regional dos direitos humanos e se existe algum diálogo jurisdicional 
entre o poder judiciário brasileiro e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Por isso, foi 
necessário utilizar o método dedutivo e quanto à abordagem, uma pesquisa qualitativa, na 
medida em que se baseou no fenômeno único relacionado ao incidente de deslocamento 
de competência e sua relação com o sistema de proteção dos direitos humanos. Para tanto, 
foi analisado o Folheto Informativo de Petições da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) e os requisitos para o oferecimento de denúncias em casos de graves 
violações aos direitos humanos frente a esse órgão internacional. Da mesma forma, quanto 
à aproximação epistemológica a pesquisa se revelou interpretativa e exploratória, uma vez 
que foi voltada a assimilar a construção jurisprudencial brasileira por meio de estudos de 
casos múltiplos coletados dos Incidentes de Deslocamento de Competências promovidos 
junto ao Superior Tribunal de Justiça.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tanto no Caso Irmã Dorothy (IDC nº 1) quanto no Caso Manoel Mattos (IDC nº 2) o 
Superior Tribunal de Justiça reconheceu graves violações aos direitos humanos. O caso Irmã 
Dorothy, envolvendo a morte da missionária norte americana, no ano de 2005, que atuava 
como ativista ambiental em Anapu, no Pará, teve repercussão internacional e, apesar disso, 
o caso não foi federalizado, pois, segundo o STJ, as autoridades locais teriam capacidade 
em solucionar o caso. 

Já o Caso Manoel Mattos (IDC nº 2) foi federalizado pelo STJ, por se tratar de homicídio 
praticado contra o vereador no ano de 2009. Vale destacar que Manoel foi um defensor de 
direitos humanos ao denunciar grupos de extermínio (milícias) na região da divisa entre os 
estados da Paraíba e de Pernambuco. 

Segundo o entendimento da Terceira Turma do STJ, foi nítida a incapacidade das 
instâncias e autoridades locais em oferecer resultados sobre a investigação. Ademais, em 
sua decisão, a Ministra Laurita Vaz citou que houve um “desvio de conduta de membros 
do Poder Judiciário e do Ministério Público estadual relacionado à atuação dos grupos de 
extermínio mencionados...”, além do fato da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
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ter se pronunciado sobre o caso. Nesse aspecto, é possível perceber uma aproximação da 
Corte brasileira com o sistema regional de proteção dos direitos humanos.

A partir da morte da vereadora Marielle, ocorrida em 2018, e diante da repercussão do 
caso, a Procuradora-Geral da República promoveu junto ao STJ o pedido de federalização 
(IDC nº 24). Mas, em maio de 2020, por decisão unânime, os Ministros da Terceira Seção 
do STJ, julgaram improcedente o pedido de deslocamento de competência, com base 
no entendimento de que o Estado do Rio de Janeiro não teria demonstrado inércia ou 
desinteresse em investigar e solucionar o crime. 

Nesse sentido, pela análise dos dois casos que envolveram a morte de vereadores, o 
STJ solucionou o pedido de deslocamento de competência de maneira distinta, levando a 
crer que as circunstâncias peculiares de cada sistema de justiça foram determinantes para 
a tomada de posição do judiciário brasileiro. 

Como o caso da vereadora do Rio de Janeiro ainda não foi resolvido pelo sistema 
estadual e diante da demora de sua solução, é possível que seja promovida denúncia contra 
o Estado brasileiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos.

Para propor denúncia contra um Estado-parte do sistema regional de direitos humanos 
é necessário que seja feita uma petição à CIDH. Contudo, para que seja analisada, devem 
ser esgotados todos os mecanismos judiciais internos. Dessa forma, caso a petição seja 
deferida e averiguadas as violações, a Comissão entrará em contato com o Estado propondo 
uma solução amistosa sem a necessidade de conclusão do processo litigioso. 

Em uma outra perspectiva, caso o Brasil tenha violado algum dos dispositivos 
estabelecidos em tratado internacional de direitos humanos e se recuse a participar 
de uma resolução amistosa, a Comissão irá propor recomendações para o Estado, tais 
como: a) fazer cessar os atos que violam direitos humanos; b) esclarecer os fatos e realizar 
uma investigação oficial; c) reparar os danos ocasionados; d) introduzir mudanças no 
ordenamento jurídico; ou e) requerer a adoção de outras medidas e ações estatais. 

Caso o Estado não cumpra com as recomendações da Comissão, esta pode também 
submeter o caso a Corte IDH que, por meio de seu caráter jurisdicional, pode aplicar sanções 
ao Estado-parte. A título de exemplo, podem ser citadas as condenações sofridas pelo Brasil 
nos casos Damião Ximenes Lopes, Gomes Lund e outros e Herzog, em que se evidenciou 
a responsabilidade internacional do Estado brasileiro por descumprir com os tratados 
sobre direitos humanos. 

Por fim, os resultados da pesquisa permitem o entendimento de que o incidente de 
deslocamento de competência por ser um mecanismo pouco utilizado no sistema jurídico 
brasileiro e, quando manejado, raras vezes é procedente no âmbito do Superior Tribunal 
de Justiça, o que pode ensejar futuramente denúncia contra o Estado brasileiro perante 
a Comissão Interamericana e, eventualmente, uma sanção determinada pela Corte IDH.



321

CONCLUSÕES

Pretendeu-se com esta pesquisa não esgotar todas as discussões relacionadas ao 
incidente de deslocamento de competência e seus desdobramentos, nem tampouco 
enveredar pelo viés penal das questões que envolvem as graves violações aos direitos 
humanos. Mas demonstrar que a inexistência de um diálogo entre o sistema regional de 
proteção de direitos humanos e o Superior Tribunal de Justiça, por meio do IDC pode evitar 
no futuro responsabilização internacional do Estado Brasileiro. 
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RESUMO

O presente trabalho pretende analisar a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental n. 347 a qual tramita no Supremo Tribunal Federal com a finalidade de 
reconhecer o estado de coisas inconstitucional no Sistema Penitenciário Brasileiro, técnica 
aplicada para reconhecer violações de prerrogativas constitucionais e adotar medidas para 
dar-lhes efetividade. Nessa conjuntura, realiza-se o exame da importância do julgamento 
para dar aplicabilidade a supervisão feita pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.

INTRODUÇÃO

A Constituição de 1988 inovou por seu rol de direitos e garantias fundamentais, bem 
como pela valorização da dignidade da pessoa humana e direitos humanos. Desde o seu 
advento, diversas discussões estão vindo à tona, como o panorama da estrutura carcerária 
do país, a qual pode vir a constituir estado de coisas inconstitucional, buscando materializar 
medidas já instituídas pela Corte IDH.

Na sentença T-153, de 28 de abril de 1998, a Corte Constitucional Colombiana, 
reconheceu o estado em relação ao complexo penitenciário do país, mais especificamente 
das prisões Modelo e Bellavista. Além disso, destaca-se a sentença T- 025, de 22 de janeiro 
de 2004, na qual a Corte fez declaração semelhante em relação aos deslocados internos, 
afetados pelas ações violentas das organizações paramilitares (FARC), determinando novas 
políticas públicas, normas e fiscalização.

Sobre os pressupostos para decretação, Lênio Streck explica:
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(a) Constatação de um quadro não simplesmente de proteção deficiente, mas de violação 
massiva e generalizada de direitos fundamentais que afeta a um número amplo de pessoas; 
(b) Omissão reiterada das autoridades públicas no cumprimento de suas obrigações de 
defesa e promoção dos direitos fundamentais, gerando uma falha estrutural a ponto de 
ocorrer violação sistemática dos direitos fundamentais; (c) A superação de violação de 
direitos fundamentais exigir a expedição de remédios e ordens dirigidas não apenas a um 
órgão, mas a uma pluralidade deles, de modo que uma decisão simples (...) não é suficiente 
(STRECK, p. 475, 2018).

A ADPF n. 347, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, tem como escopo o 
reconhecimento da técnica em relação ao Sistema Penitenciário Brasileiro, instituindo 
medidas que visem reparar o desrespeito a preceitos fundamentais.

Superlotação, proliferação de doenças, ambiente insalubre, são alguns dos problemas 
estruturais encontrados, os quais caracterizam violação massiva do previsto em sede 
constitucional em relação aos encarcerados e que tornam o fim da pena privativa de 
liberdade, a ressocialização, uma tarefa impossível. 

Inúmeros são os descumprimentos da Lei Maior, cita-se ofensa à dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III); proibição da tortura e do tratamento desumano ou degradante (art. 5º, 
III); vedação às sanções cruéis (art. 5º, XLVII, “e”); determinação do cumprimento da pena em 
estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado 
(art. 5º, XLVIII); incumbência de respeito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX). 

Ademais, é evidente a incompatibilidade dessa realidade com os tratados internacionais 
sobre direitos humanos ratificados, alude-se o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, a 
Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos e Penas Cruéis, Desunamos e Degradantes 
e a Convenção Interamericana de Direitos Humanos.

Inclusive, o Estado Brasileiro já foi condenado pela Corte IDH a cumprir medidas 
provisórias para garantir a erradicação de situações de risco, providenciar a proteção à vida 
e à integridade pessoal, psíquica e moral de pessoas aprisionadas em várias penitenciárias, 
como no caso do Complexo de Pedrinhas, de São Luiz/MA. 

Logo, espera-se que a mencionada ação acarrete medidas de efetivação das 
determinações internacionais sobre a população carcerária.

METODOLOGIA

O presente trabalho pauta-se em uma pesquisa teórico-bibliográfica com base 
em doutrinas, legislação e artigos científicos, acerca do instituto do estado de coisas 
inconstitucional a ser implementado pela ADPF n. 347, bem como a sua relação com a 
interferência da Corte IDH nas unidades prisionais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após pesquisas relacionadas ao tema, infere-se que a técnica adotada pela Corte 
Constitucional Colombiana é capaz de trazer resultados satisfatórios para tutelar, em relação 
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a população carcerária brasileira, o que prevê a Constituição e tratados internacionais 
ratificados, segundo as autoras Mariana Rezende Guimarães, Katya Kozicki e Bianca Van Der 
Broocke. Assim, defendem, por consequência, as decisões da Corte IDH sobre a temática.

A Resolução da Corte IDH, de 14 de outubro de 2019, impõe medidas provisórias a res-
peito do Complexo Penitenciário de Pedrinhas/MA. No último levantamento, a Resolução 
informou que de dezembro de 2014 a junho de 2018, a população penitenciária do Estado 
cresceu de 63, 5 %, e a disponibilidade de vagas aumentou 58, 1% no mesmo período. No 
decurso da tramitação das medidas provisórias, o número de presos aumentou de 2.500, 
no ano de 2014, para mais de 5.000 no ano de 2019. Esses números referem-se aos dados 
disponibilizados até a referida data. Um estudo mais aprofundado sobre o caso será feito 
no decorrer da pesquisa.

CONCLUSÕES

Este trabalho preocupou-se em expor o instituto do estado de coisas inconstitucional 
que pode ser declarado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 347: o seu conceito, 
casos de sua aplicação por outros países e a relevância do processo para executar medidas 
impostas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
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RESUMO

O objetivo do presente trabalho é analisar de forma concreta a denúncia efetuada em 
1996 pelo Presidente da República à Convenção nº 158 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). Nesse panorama, o ato para a retirada do compromisso assumido pelo 
Brasil no tratado internacional que, em seu cerne, versa sobre direitos humanos sociais, foi 
concretizado sem anuência do Congresso Nacional, o que expôs uma lacuna constitucional 
sobre a competência para a realização da denúncia de tratados internacionais de direitos 
humanos. Por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.625, cujo objeto foi 
o decreto presidencial da denúncia à Convenção nº 158, da OIT, abriu-se o debate sobre a 
participação do Congresso Nacional nesse processo de retirada do compromisso assumido 
pelo país. A hipótese levantada é a de que a participação do legislativo no processo de 
denúncia dos tratados internacionais sobre direitos humanos é obrigatória no direito 
brasileiro. Dessa forma, o estudo foi realizado através de pesquisa exploratória, com fonte 
secundária na aplicação de pesquisa bibliográfica e documental e com base em artigos 
científicos, legislação e jurisprudência. Por conseguinte, foi possível depreender o instituto 
da denúncia de tratados internacionais de direitos humanos, ampliando o alcance da 
discussão em um mundo social e juridicamente globalizado, onde a garantia dos direitos 
humanos deve ser primordialmente resguardada.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo busca delinear os aspectos da denúncia de tratados internacionais 
de direitos humanos, precipuamente, no que diz respeito ao julgamento da ADI nº 1.625 
impulsionada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) e a 
Central Única dos Trabalhadores (CUT). O objeto da Convenção nº 158 da OIT denunciada 
pelo Presidente da República através do Decreto 2.100/96 é a impossibilidade de o 
empregador demitir o empregado sem que haja justa causa relevante ao funcionamento 
da empresa. Convém denotar a importância do tema no âmbito jurídico internacional no 
que diz respeito aos direitos humanos, haja vista que, na hipótese de se julgar constitucional 
a denúncia unilateral por parte do Chefe do Poder Executivo, estará também conferindo 
a ele o poder de decidir quais os tratados sobre direitos humanos que devem vigorar no 
ordenamento pátrio.

Nesse panorama, é importante observar que a presente pesquisa tem como escopo 
à análise dos tratados internacionais de direitos humanos, que são abrangidos pela 
Constituição Federal de maneira diferente dos tratados internacionais genéricos. Sobre 
isso, Flávia Piovesan (2013) assevera que:

[...] a Carta de 1988 confere aos tratados de direitos humanos o status de norma 
constitucional, por força do art. 5º, §§ 2º e 3º. O regime jurídico diferenciado conferido 
aos tratados de direitos humanos não é, todavia, aplicável aos demais tratados, isto é, aos 
tradicionais. 

Importa ressaltar que, na incorporação de um tratado que disponha sobre direitos 
humanos, o Estado reforça a proteção dos direitos assegurados na Constituição Federal. 
De igual maneira ocorre o concerto entre as obrigações internacionais assumidas pelo país, 
importando na consolidação de uma harmonia além-Estado. Por outro lado, a violação de 
direitos consagrados no tratado importará a um só tempo na responsabilização nacional 
e internacional (PIOVESAN, 2013).

Por fim, o STF, ainda sem uma decisão final sobre o tema, é visto como último pilar 
para a resolução da questão, essencialmente pelo amplo debate que abrange o direito 
constitucional pátrio e os direitos humanos resguardados por ele. 

METODOLOGIA

Com propósito de entender o processo de denúncia e destacar suas nuances para 
pontuar a problemática da denúncia unilateral de tratados internacionais sobre direitos 
humanos pelo Presidente da República, a presente pesquisa teve enfoque exploratório. 
Sendo assim, com vistas a analisar os entornos da problemática da pesquisa, o estudo 
procurou exteriorizar os votos dos Ministros do STF proferidos até o presente momento na 
ADI n.º 1.625. Nesse sentido, a pesquisa desenvolveu-se através de pesquisa exploratória, 
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com fonte secundária na aplicação de pesquisa bibliográfica e documental e com base 
em artigos científicos, na jurisprudência e na legislação vigente no país. 

O estudo, por fim, é baseado no método dialético, em que o embate de opiniões entre 
os votos proferidos, até agora, pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal pode fornecer 
o fundamento impeditivo para a denúncia unilateral do Presidente da República Federativa 
nos tratados internacionais sobre direitos humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Constituição Federal de 1988 não prevê o processo de denúncia de um tratado 
internacional. A ausência dessa previsão processualística enseja um amplo debate 
doutrinário, principalmente no que tange a participação do Congresso Nacional como 
órgão fiscalizador do Poder Executivo. Com efeito, a questão se torna mais complexa 
quando a denúncia envolver um tratado internacional sobre direitos humanos, na medida 
em que decisão unilateral por parte do Presidente da República pode ensejar na redução 
de proteção no território nacional (OLIVEIRA; FERRER, 2017).

Essa situação foi experienciada no Brasil, quando, em 1996, o então Presidente da 
República, Fernando Henrique Cardoso, denunciou unilateralmente a Convenção n. 158 da 
OIT que, dentre outros direitos, dispôs a proibição do término da relação de trabalho a menos 
que exista para isso uma causa justificada relacionada com a capacidade, o comportamento 
do trabalhador ou nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento 
ou serviço. Diante disso, foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 1625/
DF, questionando o ato do Presidente da República e a sua competência para fazê-lo. 
Esse acontecimento marca o cerne do embate jurídico sobre a obrigatoriedade do Poder 
Legislativo no processo de denúncia de tratado sobre direitos humanos, principalmente 
porque resta indeterminada sua conclusão pelo STF.

Assim, é importante pontuar os votos mais pertinentes proferidos pelos Ministros do 
STF até aqui e, nesse sentido, desponta o voto do ex-Ministro Relator Maurício Corrêa 
que, em primeiro lugar, concluiu pela exclusão da CUT do polo ativo e, em seguida, pela 
inconstitucionalidade parcial da denúncia realizada pelo Presidente à época, pautando-se 
na interpretação do art. 49, inciso I, da CRFB/88.

De acordo com esse raciocínio, assim como para a ratificação de um tratado exige-se 
a participação do Poder Legislativo, para a formulação da denúncia de um tratado haveria 
a mesma necessidade de participação do Congresso Nacional. 

O Ministro Joaquim Barbosa, por sua vez, votou pela procedência do pedido sob outro 
argumento, já que para o Ministro não seria admissível uma postura passiva do Congresso 
Nacional no processo de denúncia do tratado internacional, haja vista que sua atuação 
transpassa historicamente os deveres de aprovar ou não tratados celebrados pelo Chefe 
de Estado (LOPES, 2014). Além disso, ressaltou que a Convenção n. 158 da OIT insere 
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direitos sociais à Constituição Federal e, em decorrência disso, a denúncia do Presidente 
da República incidiria sobre os direitos humanos, alcançando nível supralegal. 

Não obstante, o Ministro Joaquim Barbosa divergiu do Ministro Maurício Corrêa 
no sentido de que o artigo 49, inciso I, da CRFB/88, basta para fundamentar a 
inconstitucionalidade total do Decreto 2.100/96, que denunciou a Convenção n. 158 da 
OIT. Para o Ministro Joaquim Barbosa a denúncia não feriria materialmente a Constituição, 
mas sim formalmente.

Em sentido contrário, o ex-Ministro Nelson Jobim votou favoravelmente à unilateralidade 
para efetuar a denúncia, asseverando que a Congresso Nacional conferiria uma anuência 
tácita que possibilitaria a atuação do Presidente da República. Na visão do Ministro, o Chefe 
do Executivo teria predominância sob o princípio da harmonização dos poderes, já que teria 
competência de utilizar o juízo de conveniência e oportunidade quando da incorporação 
de tratados internacionais no ordenamento jurídico (LOPES, 2014).

Como se sabe, o Presidente da República detém a competência para celebrar tratados, 
mas depende da aprovação pelo Congresso Nacional, por meio de decreto legislativo, para 
ratificá-lo, no plano externo, bem como para internalizá-lo no ordenamento jurídico. Por conta 
dessa autonomia diplomática do chefe de Estado para unilateralmente celebrar tratados 
existe a convicção de que ele também teria possibilidade de os denunciar unilateralmente. 
Todavia, como já exposto, a vontade do Presidente da República depende da participação 
do Poder Legislativo. 

Ademais, com a aprovação da Emenda Constitucional n. 45/2004, foi introduzido o 
§3º do artigo 5º, na Constituição, segundo o qual os tratados sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Por ter 
sido adotada antes da referida Emenda Constitucional, a Convenção n. 158, da OIT, tratado 
que versa sobre direitos sociais, não poderia ser equiparada à Emenda Constitucional, mas 
revestida de caráter supralegal, conforme posicionamento do Supremo Tribunal Federal.

A par dessa constatação, diante da morosidade processual da ADI 1625/DF e em virtude 
de mudanças na composição do Supremo Tribunal Federal, há certa indeterminação sobre 
a possibilidade de denúncia unilateral de tratados sobre direitos humanos pelo Presidente 
da República. Nada impede que o resultado da ação promova novas possibilidades, como a 
chancela permissiva do judiciário para que o Presidente da República denuncie um tratado 
sem a anuência do legislativo.

Nessa lógica, VAL (2007) ilustra a hipótese de improcedência da ADI 1625/DF, o 
que resultaria no reconhecimento da constitucionalidade do decreto de denúncia da 
Convenção n. 158, da OIT. Nesse caso, o Brasil poderia ser instado e até responsabilizado 
internacionalmente, principalmente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com 
efeito, o Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em matéria 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, conhecido como Protocolo de San Salvador, 
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ratificado e internalizado pelo Brasil, abrange a Convenção nº. 158 da OIT. Nesse sentido, 
a alínea “d” do artigo 7º do Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos, dispõe que os Estados-partes no tratado reconhecem o direito ao trabalho, 
pressupondo que toda pessoa goze dele em condições justas, equitativas e satisfatórias, 
devendo os Estados garantirem, por meio de suas leis a estabilidade dos trabalhadores em 
seus empregos, devendo a demissão injustificada ser indenizada ou permitida à readmissão 
no emprego.

É bom lembrar que, num período em que a democracia brasileira necessita de uma 
estrutura que a suporte e a defenda de arroubos autoritários, o Poder Judiciário brasileiro, 
através do seu órgão máximo e em homenagem ao sistema de pesos e contrapesos, poderá 
proporcionar os ajustes harmoniosos necessário para a preservação dos direitos humanos.

 

CONCLUSÕES

Tendo em vista os aspectos observados, a competência exclusiva do Chefe do Poder 
Executivo para denunciar um tratado internacional que verse sobre direitos humanos 
subverte a Constituição Federal de 1988. Dessa forma, o ato unilateral de denúncia, pelo 
Presidente da República, de um tratado internacional de tamanha relevância importa em 
um contrassenso constitucional, na medida em que afastado da fiscalização do Poder 
Legislativo. 

Portanto, apesar de indeterminado o julgamento da ADI 1625/DF, é possível inferir que 
a decisão do STF será próxima dos valores constitucionais consagrados, especialmente 
do compromisso internacional de prevalência dos direitos humanos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto n. 2100, de 20 de dezembro de 1996. Planalto. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/decreto/1996/d2100.htm. Acesso em: 19 out. 2020.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade. ADI n. 1.625/DF. Relator. 
Requerentes: CONTAG e outro. Intimados: Presidente da República. Relator: Min. Maurício Corrêa. Brasília, 
julgamento em andamento. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.
asp?numero=1625&classe=ADI&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M. Acesso em: 25 ago. 2020.

BORGES, Daniel Damásio. E se o Supremo Tribunal Federal (STF) restabelecer a vigência da Convenção n. 158 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) na ordem jurídica brasileira? Sobre uma possível reviravolta, 
pela via do direito internacional, das leis trabalhistas brasileiras. Revista de Direito Internacional, Brasília, v. 15, 
n. 3, p. 138-163, 2008. Disponível em: https://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/article/view/5632. Acesso em: 
27 out. 2020.

OLIVEIRA, Lourival José de; FERRER, W. M. H. Da inconstitucionalidade da denúncia feita à Convenção nº 158 
da OIT: impossibilidade de limitação de seus efeitos frente à violação de direito social. Revista Argumentum, 
Marília, v. 18, n. 1, pp. 125-146, Jan./Abr. 2017. Disponível em: http://ojs.unimar.br/index.php/revistaargumentum/
article/view/340. Acesso em: 15 set. 2020.



331

PORTELA, P. H. G. A possibilidade da denúncia de tratados de direitos humanos no Brasil e o Congresso 
Nacional. Revista Direito e Liberdade, Fortaleza, v. 8, n. 1, p. 413-428, jan./jun. 2008. Disponível em: http://ww2.
esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/article/view/17/3. Acesso em: 15 set. 2020.

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. São Paulo: Saraiva, 2017.

VAL, Marcelo Ribeiro do. Efeitos da revogação do tratado internacional por ato unilateral do Presidente 
da República. Prismas: Direito, Políticas Públicas e Mundialização, Brasília, v. 4, n. 2, p. 50-70, jul./dez. 2007. 
Disponível em: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/prisma/article/view/344. Acesso em: 22 
out. 2020.



332

O CASO A, B, C VS. IRLANDA E SUA RELAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA SOBRE O ABORTO E A SAÚDE DA MULHER 

BOTELHO, Larissa Gabriela Cruz1 
BARBOSA, July Lippmã da Fonseca2 
ANTONIO, Thalles de Oliveira3 
GONÇALVES, Carlos Henrique Lima4 

Palavras-chave: Aborto; Direitos Humanos; Irlanda; Mulher; Legislação e Saúde. 
Eixo temático: GT 10 - Processo Internacional de Direitos Humanos.

RESUMO

A legalização do aborto e os impactos na saúde da mulher devem ser visto como 
questão saúde pública. Sua proibição não protege a vida das gestantes, podendo 
trazer graves consequências. Os casos de mortes são notórios pois, muita das vezes as 
complicações resultam em hemorragia e infecções e são registradas como tais causas, o 
que pode esconder a realidade. Foi comprovado que mesmo a lei punindo essa prática, 
o número de abortos malsucedidos no Brasil é bem significativo, pois a ilegalidade dessa 
conduta faz com que mulheres recorram às medidas extremas para alcançar o seu objetivo. 
Assim, é importante conhecer o caso A, B, C vs. Irlanda julgado pela Corte de Estrasburgo 
em 2010, pois a partir da análise da decisão será possível dimensionar eventual decisão 
proferida no âmbito regional de proteção de direitos humanos. Este trabalho conta com 
metodologia de revisão bibliográfica documental e explicativa. 

INTRODUÇÃO

Os dados sobre a magnitude do aborto provocado no Brasil devem ser examinados 
a partir do contexto restritivo da lei. A presente pesquisa tem por objetivo analisar o caso 
A, B, C vs. Irlanda julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos para relacionar com 
a legislação brasileira referente ao aborto com o objetivo de analisar o sistema jurídico 
brasileiro em comparação com países europeus.

No Brasil, a realização do aborto com segurança ainda é um desafio, haja vista os 
inúmeros fatores, como o preconceito, a falta de informação, a recusa de alguns médicos 
sob a alegação de divergência moral, além da ineficiência do Estado em garantir o acesso 
à saúde digna dessas mulheres. 

1 Mestra em Direito Penal pela UERJ (2016), advogada, professora na Universidade Veiga de Almeida. E-mail: lari_gcb@
hotmail.com
2 Estudante do 10º período da Universidade Veiga de Almeida. E-mail: julylippma@hotmail.com
3 Estudante do 10º período da Universidade Veiga de Almeida. E-mail: thalles_deoliveira@hotmail.com
4 Estudante do 9º período da Universidade Veiga de Almeida. E-mail: henrique_96c@hotmail.com
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Segundo a pesquisa Legislação realizada pelo IBOPE, hoje o Brasil, oferece apenas 40 
serviços de aborto legal em hospitais públicos para atendimento a mulheres grávidas vítimas 
de estupro ou com risco de vida. Mesmo assim, diversos Estados, em especial aqueles mais 
distantes como Roraima, Amapá, Tocantins, Piauí e Mato Grosso do Sul não conta com 
tal serviço. Esta mesma pesquisa aponta que 48% da população brasileira desconhece a 
existência desses serviços fazendo com que o aborto legal seja semi-clandestino no Brasil.

O enfrentamento dessa temática é urgente, já que o Estado brasileiro vem adotando 
medidas legislativas e administrativas que restringem a prática do aborto e que não 
garantem a saúde da mulher.

Com base nessas considerações, o estudo pretende relacionar a atuação da Corte 
de Estrasburgo com o modelo de proteção interamericano de direitos humanos, do qual o 
Brasil faz parte, a fim de dimensionar se a legislação brasileira existente sobre essa temática 
estaria no campo da margem interna do Estado ou se poderia ser alvo de futura condenação 
do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

METODOLOGIA

A problemática acerca da incompatibilidade da legislação brasileira com os acordos 
internacionais sobre o tema do qual ele é signatário, será desenvolvida pelo método 
dedutivo, pois parte de conceitos gerais para tratar de casos particulares, na qual será 
averiguado a aplicabilidade da legalização do aborto tendo em vista as condições para o 
procedimento, bem como a análise do impacto na saúde das mulheres.

O estudo será realizado pelo método comparativo, pois tem como objetivo explicar 
semelhanças e dessemelhanças de dois sistemas processuais de proteção dos direitos 
humanos – a Corte de Estrasburgo e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, por 
meio de observações de julgados, especialmente do caso A, B, C vs. Irlanda e as teoria 
aplicáveis ao estudo.

Como o intuito da pesquisa é a investigação da relação de caso julgado na Corte 
Europeia de Direitos Humanos com o sistema interamericano, o estudo será feito de maneira 
qualitativa, pois explora-se o conteúdo do material recolhido, as informações mais subjetivas, 
elaborando uma análise ampla e não mensurável. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com um levantamento do DataSus, o SUS fez 80,9 mil procedimentos após 
abortos malsucedidos e 1.024 interrupções de gravidez previstas em lei no 1º semestre 
de 2020. Já a Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) 2010, revela que 15% das mulheres 
entrevistadas relataram ter realizado aborto alguma vez na vida.

A mesma pesquisa PNA mostra que o aborto é mais frequente entre mulheres de 
escolaridade muito baixa, sendo que 23% que fizeram aborto possui até o quarto ano do 
ensino fundamental e apenas 12% delas possui o ensino médio. 
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Em 2004, foram realizados mais de 1.600 abortos legais, conforme previsto no artigo 
128 do Código Penal Brasileiro, diante disso, pretende-se a comparação entre as classes em 
relação as condições de realizar o aborto, mesmo que clandestinamente, mas em condições 
seguras e as mulheres na Irlanda que possuíam condições financeiras de recorrer à países 
vizinhos para abortar sem grandes dificuldades e que, na atualidade, após o plebiscito 
realizado no país, podem se socorrer do sistema de saúde local para a prática do aborto. 

No caso A, B e C vs Irlanda, onde os requerentes denunciaram a incompatibilidade da 
regulamentação do aborto ao abrigo do direito irlandês com a Convença Europeia dos 
Direitos Humanos. Adotada pela Grande Câmara do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, 
constitui, uma das decisões mais importantes da jurisprudência desse Tribunal.

Nesse caso, duas das autoras, denunciaram essa conduta, pois, foram obrigadas a 
viajar para o exterior para fazer interromper uma gravidez.

A lei irlandesa sobre casos de aborto legal é contrária a convenção europeia dos 
direitos humanos? O artigo 40.3.3 da constituição irlandesa garante o direito à vida do 
nascituro, bem como o direito da vida da mãe, autoriza o aborto apenas em caso de risco 
real e significativo para vida da mãe. Qualquer tipo de aborto que não se encaixam nesses 
requisitos, é severamente punido com pena restritiva de liberdade ou até mesmo pena de 
morte. Essa prática faz com que milhares de mulheres sejam levadas para o exterior para 
a prática do aborto.

No caso A, B e C vs. Irlanda, os requerentes denunciaram a violação dos artigos 3 
(proibição de tratamento desumano ou degradante) e o artigo 8 (direito ao respeito e a 
vida familiar). A primeira das autoras uma ex alcoólatra, com quatro filhos adotivos, que 
sofreu de depressão durante as gestações anteriores, portadora de câncer atípico, por 
considerarem que sua vida estava em perigo, interrompeu sua gravidez no Reino Unido.

A segunda requerente temeu sofrer uma gravidez ectopica, resolveu fazer o aborto em 
Londres, alegou que era incapaz de cuidar de uma criança sozinha. Em ambos os casos a 
gravidez ocorreu de forma acidental.

A corte destacou que era notável o impacto psicológico das requerentes quando 
foram forçadas a fazer aborto no exterior, porém esse argumento de que as requerentes 
foram vítimas de tratamento desumano foi rejeitado, uma vez que foi considerado que não 
atingiram o limiar de gravidade exigido pelo artigo terceiro da convenção. Alguns autores 
apontaram que o limite mínimo de severidade do artigo terceiro da convenção foi alcançado 
no caso.

Apesar do artigo 8 da convenção não estabelecer o direito ao aborto, a Corte considerou 
que a proibição do aborto, por motivos de saúde ou do bem-estar pessoal interfere no direito 
à vida privada das requerentes, principalmente o direito à autonomia e o desenvolvimento 
pessoal. 

Em comparação ao Brasil, estudos apontam que as mulheres mais pobres são as que 
mais morrem por aborto inseguro, uma vez que não possuem condições para buscar países 
que permitem a prática do aborto.
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CONCLUSÕES

A questão do aborto deve ser entendida como um problema social. O Estado deveria 
proporcionar condições de saúde adequadas para que as mulheres pudessem usufruir de 
um dos direitos básicos previsto na Constituição Federal, que é o direito à saúde. 

As grandezas dos números mostram que o aborto inseguro é totalmente voltado a 
questão de saúde pública, ou seja, é preciso que os legisladores e a própria sociedade 
compreendam a dimensão dos problemas envolvidos. Criar centros de ajuda, atenção e 
assessoria nas comunidades, que impulsionem a resolução efetiva dos conflitos mediante 
uma política de ajudas sociais para a mulher, especialmente em casos de gravidez 
indesejada; conscientizar a população que o aborto é uma questão de saúde da mulher e 
não a um crime; Promover o apoio psicoemocional e uma rede de ajudas específicas diante 
de diagnósticos de possíveis deficiências. 

Diante dessas medidas, podemos concluir que a legalização é crucial para a saúde 
das mulheres, que devem ter autonomia para decidir sobre seu direito de escolha. Como 
é um problema de saúde pública, deve ser ensinado nas escolas desde o ensino básico 
essa questão de suma importância, com o objetivo de conscientizar a população a longo 
prazo, que o aborto não deve ser incluído em contextos ideológicos ou políticos, mas sim 
na individualidade da mulher que opta passar por esse procedimento de forma segura e 
eficaz, com seus direitos garantidos. 
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RESUMO

A empresa privada, Magazine Luiza, iniciou uma ação afirmativa que pretende a 
inclusão dos negros na iniciação profissional como trainee em suas instalações. Tal ação 
foi recebida com diversas críticas e a partir disso, foi evidenciado o forte racismo até os 
dias atuais. O combate ao racismo possui uma longa história de debates internacionais que 
envolve diversos países e organizações internacionais. Este trabalho tem como finalidade a 
análise dos tratados, das conferências e dos documentos que visam resguardar os direitos 
humanos contra o racismo no âmbito global, focando nas características dos procedimentos 
processuais, bem como verificar a eficácia no âmbito nacional e internacional. Com base do 
estudo, percebe-se que a temática racismo é uma questão social que é debatida ativamente 
na esfera jurídica e social, além de evidenciar a existência da discriminação racial em pleno 
século XXI. 

INTRODUÇÃO

A cultura ocidental é baseada na ideia do Eurocentrismo, que de acordo com esta visão, 
tudo o que vem da Europa e das sociedades europeias, é superior. Seja língua, cultura, artes, 
política e religião. Logo, a cultura europeia é considerada superior e ao redor do mundo 
observa como esta visão foi se expandindo e subjugando outras culturas (BORTOLUCI, 
2009).

No Brasil é possível enxergar que o racismo estrutural, presente na sociedade brasileira, 
não é algo novo. A nossa história mostra que o país foi construído sob essa base. A abolição 
da escravidão não decretou uma verdadeira liberdade, já que essas mesmas pessoas 
declaradas como livres, passaram a viver às margens da sociedade (MARINGONI, 2011). 

1 Doutor em Sociologia e Direito e Mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal Fluminense, josemar.
araujo@uva.br.
2 Graduanda em Direito, Universidade Veiga de Almeida, rosanasuwu@gmail.com.
3 Graduando em Direito, Universidade Veiga de Almeida.
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No presente século, a população negra persiste lutando mais uma batalha por visibilidade, 
direito e justiça.

O crime de racismo constitui um atentado contra os princípios que regem os tratados 
internacionais dos direitos humanos. No caso do Habeas Corpus nº 82.424 – caso Ellwanger, 
julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o racismo não pode ser visto como ideia de 
liberdade por mentes humanas vazias e cauterizadas, porquanto o artigo 5ª, inciso XLII, 
da Constituição Brasileira (1988), estabelece que “a prática do racismo constitui crime 
inafiançável e imprescritível”.

No âmbito do direito internacional, o Brasil possui o primeiro caso contencioso 
apresentado na Comissão Interamericana, verificado no caso Simone André Diniz, sobre 
discriminação racial. Após a denúncia, somado a conclusão insatisfatória a respeito do 
caso do governo brasileiro, a vítima apresentou a denúncia a Comissão, que obteve um 
resultado consonantes com os princípios dos Direitos Humanos. 

Assim, foram analisados os aspectos procedimentos processuais que envolvem os 
casos de racismo na esfera nacional e na esfera internacional. Neste sentido, o trabalho 
buscou destrinchar os requisitos processuais para obter acesso as cortes internacionais 
de Direito Humano.

Ao longo da realização desse resumo, foram analisadas como ocorre a questão do 
racismo, os direitos humanos e as decisões relacionadas ao procedimento e ao mérito dos 
tratados internacionais. Através de uma pesquisa bibliográfica exploratória, estudo de casos 
nacionais e internacionais buscamos expor e comparar como ocorrem estas decisões tão 
relevantes para a nossa sociedade.

METODOLOGIA

O presente trabalho tem cunho de pesquisa científica, que é baseada em análises 
científicas e se fundamenta pelo conhecimento acumulado (CASARIN e CASARIN, 2012). 
Ademais, é imprescindível a ampla divulgação dos resultados das pesquisas para a 
comunidade acadêmica.

Através do uso de uma revisão de literatura com base em fichamento de livros, artigos 
científicos e jurisprudências foram utilizados a abordagem qualitativa para tratamento dos 
dados já que foram utilizados a interpretação acerca das fontes bibliográficas exploradas. 
Além disso, com o uso da abordagem qualitativa foi possível descrever o objeto de estudo 
com maiores profundidades (MASCARENHAS, 2012).

Assim, foi utilizado o raciocínio hipotético-dedutivo para que a partir de uma hipótese 
possa chegar a uma base de solução viável para o problema.

A pesquisa básica é utilizada no âmbito acadêmico que visa alcançar resultados que 
permitem generalização e que seja válido para aplicação em diversos casos, não apenas para 
casos particulares, permitindo assim, uma conclusão mais ampla, permitindo a produção 
de teorias (CASARIN e CASARIN, 2012). Devido aos fins acadêmicos do desenvolvimento 
desta presente pesquisa utilizamos como natureza a pesquisa básica.
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Para melhor investigação desta pesquisa, foi utilizada a pesquisa exploratória em virtude 
do uso de fontes bibliográficas e descritivas, além de estudos de casos para que fosse 
possível descrever todo o processo.

O procedimento de coleta de dados consiste em resumos através de fichamentos. 
Assim, foram utilizados os livros de maior relevância sobre o assunto, a fim de se obter 
uma melhor apreciação do conteúdo apresentado no trabalho. Ademais, com o acréscimo 
de pesquisas em artigos científicos e jurisprudências foi possível levantar as informações 
adicionais de relevância sobre o tema que servirá como fonte de dados para a revisão de 
literatura.

Logo, esta pesquisa trabalhou com a análise dos instrumentos firmados no âmbito 
internacional referente ao combate ao racismo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para basear e elaborar este resumo foram utilizados os textos “HC 82.424 – caso 
Ellwanger” julgado pelo STF, o caso “Simone André Diniz vs. Brasil” julgado pela Comissão 
Interamericana e o mais recente caso admitido na CIDH, Claudio Rogério Rodrigues da 
Silva vs. Brasil. Todos os casos abordados foram analisados sob a ótica da adequação dos 
procedimentos e prestação jurisdicional objetiva e efetiva, através da observância do devido 
processo legal, a isonomia, a publicidades dos atos processuais, contraditório e ampla 
defesa, licitude das provas, fundamentação das decisões judiciais e duplo grau de jurisdição. 

Os casos fáticos passam por um rigoroso processo de admissibilidade, devendo 
preencher todos os requisitos, conforme visto no artigo, para serem aceitos. Assim, verifica-
se a algumas barreiras para que os casos sejam admitidos. Logo, nota-se, assim, que nem 
todos os casos que violam os direitos humanos serão apreciados. 

Além da análise sob a ótica processual, de extrema importância, cabe ressaltar nos 
resultados e discursões os resultados no âmbito material, uma vez que estão entrelaçados. 

Conforme Lafer (2005), a discriminação resulta diretamente em condutas agressivas, de 
diversas escalas de agressividade. O autor acredita que a discriminação viola a dignidade 
da pessoa humana em todos os aspectos, tanto pela segregação, visualizada nitidamente 
pelo apartheid, na África do Sul, quanto pelas agressões físicas. 

Neste sentido, existem diversos casos recentes demonstrando o racismo até os diais 
atuais, visualizado na violência brutal contra George Floyd, americano negro que foi morto 
durante uma abordagem policial. Como resultado, sua morte intensificou um movimento 
mundial na busca por justiça e o fim da desigualdade racial. O movimento Black Lives Matter 
acionou uma bandeira vermelha para o sistema judiciário, ao ser pressionado e cobrado 
pela população por uma resposta mais eficaz e enérgica no sentido de punir esse tipo de 
violência e dar um basta na discriminação.

É relevante também para a discussão o novo entendimento do STF sobre homofobia 
e transfobia. Ambos foram incluídos na lei 7.716/89 que prevê crimes de discriminação ou 
preconceito por “raça, cor, etnia, religião e procedência nacional”, o que tornou o Brasil 
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o 43º país a criminalizar homofobia e a transfobia no crime de racismo até o Congresso 
aprovar lei sobre o tema.

É possível visualizar falha no sistema jurídico brasileiro. Esses elementos tendem a 
agravar o racismo estrutural, ou numa linguagem mais técnica, o padrão de discriminação 
racial que ocorre no Brasil. Na Constituição em seu artigo 5º caput, entende-se que se essas 
normas fossem mais bem aplicadas, teríamos resultados mais satisfatórios em relação ao 
racismo em nossa pátria brasileira.

Os clássicos e atuais casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal possuem 
consonância com os tratados internacionais ao repudiar os atos que discriminam qualquer 
característica do ser humano e que violam os princípios da dignidade da pessoa humana, 
além promover a integração dos grupos.

Adentrando no quesito estatística, verifica-se de acordo com o informativo 
Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, realizado pelo IBGE - Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (2019), os negros possuem quase 3 vezes mais possibilidade 
de serem vítimas de homicídio do que os brancos. Ademais, o IPEA – Instituo de Pesquisa 
Econômica Aplicada (2018), elaborou o Atlas da Violência afirmando que a população 
negra representa 55% da população brasileira, entretanto, 75 % são mortos pela polícia, 
em outras palavras, quase 8 em cada 10 vítimas mortas pela polícia brasileira são negras. 

Assim, após análise das bibliografias e casos concretos, nota-se diversos esforços dos 
Estados em combater o racismo, discriminação racial e de qualquer outra forma correlatas 
de intolerância, como a criação, elaboração e ratificação de leis e políticas públicas, que 
de fato dão as famílias, vítimas e sociedade respostas concretas e exatas, além de punição 
para aqueles que comentem tais crimes. 

Entretanto, se verifica a dificuldade de acesso à justiça no âmbito internacional devido a 
seus diversos requisitos procedimentais. No campo material, a crítica se baseia na existência 
de diversas situações no dia-dia no Brasil e no exterior, na qual o racismo é extremamente 
presente, contribuindo para o aumento dos casos. Assim, percebe-se que os instrumentos 
possuem eficácia legal/jurídica, porém sua eficácia no plano fático é muito aquém do mínimo 
para uma sociedade justa e harmônica. É necessário o debate e, principalmente, a promoção 
na mudança na cultura de cada região, arraigadas com visões retrogradas. 

CONCLUSÕES

A realização do trabalho permite concluir a necessidade de debates contra o racismo, 
principalmente com respaldos nos tratados internacionais, visando o resguardo dos direitos 
humanos. O caso Ellwanger, julgado pelo STF no HC 82.424, demonstra que apesar de ter 
sido julgado em 2003, é um importante precursor do debate ao racismo, tendo sido utilizado 
como base para fundamentar diversas decisões que serão apresentados no artigo científico. 

Destarte, as cortes realizaram excelente trabalho ao se manifestar conforme o 
entendimento, dos tratados internacionais, intensificando a necessidade do debate sobre 
racismo, em interpretar a norma, incessantemente, a favor da dignidade da pessoa humana. 
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Ademais, apesar do debate contra a discriminação ter sido amplamente discutido nas 
cortes, é importante que o mesmo ocorra na sociedade objetivando a transformação da 
cultura racista. 

Ainda há um longo caminho a ser percorrido para que de fato vejamos uma grande 
mudança. Contudo, é importante ressaltar que os esforços são legítimos, sejam eles na 
corte nacional e internacional através das decisões judiciais, pois são elas que norteiam o 
respaldo legal, contribuindo para uma sociedade mais justa. 
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RESUMO
 
O canabidiol (CBD), substância derivada da maconha, é utilizado no tratamento de 

doenças do neurônio motor, entre outras. Entretanto, a proibição da maconha dificulta o 
acesso ao óleo do CBD, utilizado por muitos pacientes como tratamento alternativo ao 
combate dessas doenças. Consequentemente, considera-se que nesse contexto ocorre a 
violação do acesso à justiça, na sua concepção mais ampla. Assim, apesar da autorização 
feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 2015, que permite a importação 
de medicamentos derivados do CBD, o acesso ainda é de alto custo para os pacientes, 
que recorrem às associações e ONGS. Essas, por sua vez, geralmente dependem de 
provimentos judiciais para que se alcance a efetivação do direito caso a caso. Desse modo, 
a presente pesquisa tem por escopo investigar a dificuldade que se instala no acesso à 
justiça sanitária por esses pacientes, no contexto das dificuldades encontradas no sistema 
burocrático e pelas inseguranças que permeiam o campo. A hipótese levantada é a de que 
a necessidade de judicializar o acesso aos direitos em questão, mesmo quando o Estado já 
possui um tipo de política pública estabelecido pela instituição competente, representa a 
dupla violação de direitos humanos, o direito à saúde e o direito ao acesso à justiça. Nesse 
sentido, evidencia-se a ineficácia estatal na oferta do acesso aos medicamentos ou aos 
meios adequados para obtê-los de forma acessível, causando um desequilíbrio econômico-
financeiro entre os ganhos das indústrias farmacêuticas produtoras dos medicamentos e 
as perdas dos pacientes que buscam o referido acesso. 
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INTRODUÇÃO

A Cannabis sativa L. pode ser utilizada para tratar inúmeras enfermidades, mas, no 
início do século 20, seu uso passou a ser proibido em vários países, inclusive com escopo 
medicinal, por ser considerada droga ilícita, a necessidade de obter alternativas aos 
tratamentos convencionais aumentou o interesse pelo uso terapêutico dessa droga vegetal, 
razão por que diversos estudos passaram a ser realizados, constatando que o CBD, um 
dos principais compostos da planta, possui grande potencial terapêutico.

No Brasil, as origens do problema social da droga, foram as transformações urbanas 
e a consolidação da prática médica. Esta última, além da pressão internacional, contribuiu 
para formar uma opinião pública favorável à proibição da substância. Em 1932, a maconha 
foi incluída na Lista de Substâncias denominadas Cannabis Indica, através do Decreto 
nº 20.930, que proibiu o uso da planta em todo território nacional, a partir de 2015, o uso 
compassivo e importação da substância foram autorizados pelo CFM e pela Anvisa, porém, 
a demanda por CBD deve ser feita judicialmente.

A luz do artigo 6º da Constituição Federal de 1988, a saúde é um direito social no qual 
também faz parte à seguridade social, sendo assim, os entes públicos devem cumprir 
esses direitos por meio de políticas públicas condizentes ao Sistema Único de Saúde. Cabe 
ao poder público a oferta de trabalhos executados para a população de forma direta ou 
através de terceiros. A seguridade social faz parte do direito à saúde. A qual está prejudicada 
devido aos gastos com processos judiciais para obtenção do medicamento essencial a 
saúde humana. 

O objetivo do presente resumo é pesquisar um assunto que, embora presente em 
diversos debates, ainda se apresenta como um tabu social, não recebendo a devida 
importância, principalmente, no que tange ao seu aspecto concretizador. Também se 
objetiva coletar dados sobre a atuação ou omissão do Estado nesse contexto, em especial 
no que tange à interpretação das normas sobre o tema. Destacam-se, dentre essas normas, 
a princípio constitucional da dignidade da pessoa humana face ao direito a saúde mitigada 
pelas dificuldades no acesso à justiça, não somente como acesso ao judiciário, mas uma 
garantia em toda a administração pública e do acesso à saúde.

METODOLOGIA
 
Para compreensão do exterior constitutivo da problemática de acesso ao CBD no 

Brasil, realizou-se pesquisa documental, exploratória, de abordagem qualitativa, viabilizada 
a partir da análise de atos administrativos, de regulamentações e dos processos judiciais. 
Os primeiros documentos conferiram ao pesquisador a compreensão do tema no âmbito 
geral; ao passo que os processos judiciais, em caráter específico de certas demandas 
particularizadas, posicionaram o pesquisador na vizinhança das questões, atendo-o à sua 
realidade local.
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Como explicitado, o objetivo deste trabalho foi discutir, à luz da análise de conteúdo das 
petições iniciais, das contestações e das decisões proferidas pelos juízes, a questão jurídica 
que envolve o uso do composto, seus parâmetros e as suas fronteiras na tutela da saúde, 
nos casos em que se faz necessário tratamento medicamentoso com canabidiol, a fim de 
que se pudesse, apoiado nos estudos médicos/farmacológicos/químicos já existentes 
sobre o substrato, constatar a problemática que envolve o acesso ao referido fármaco.

Para localização desses estudos, utilizou-se a combinação de descritores “Uso 
terapêutico do cannabidiol”, “cannabis sativa” nos bancos SciELO e Google Acadêmico. 
Na oportunidade, foram localizados 10 periódicos, sendo 5 deles escolhidos por estarem 
dentro dos critérios estabelecidos para a pesquisa, arquivos restantes corresponderam 
aos critérios de inclusão: (i) disponibilidade de arquivo; (ii) adequação aos objetivos da 
pesquisa; (iii) presença dos descritores selecionados; (iv) publicação em língua portuguesa.

A partir do contato com o material, houve a exclusão de alguns arquivos, por não 
apresentarem conexão com a temática tratada, e/ou por não haver, arquivos integralmente 
acessíveis para download ou leitura. Houve ainda a exclusão de um arquivo em repetição.

Em segundo momento, foi pesquisada a posição do órgão regulador nacional, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), acerca da utilização clínica do CBD, a partir de 
seu sítio oficial. Foram identificadas normativas que tratam do assunto. Na finalização de 
captação de material de pesquisa, foram analisados pesquisa jurisprudencial a partir do 
uso dos mesmos descritores utilizados para as bases anteriormente consultadas, todavia 
– utilizados conjuntamente, não retornaram resultados. Assim, optou-se por utilizar os 
descritores: “canabidiol”, “medicamento” e “saúde”, de forma agrupada, nas bases de dados 
disponibilizadas pelos respectivos tribunais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
 
O presente trabalho debateu a questão da violação do acesso à justiça no caso do uso 

terapêutico de canabidiol. A substância, que já é legalizada em vários países, no que se 
relaciona ao aspecto medicinal, continua sofrendo restrições no Brasil, uma vez que ainda 
é considerada uma substância ilícita (maconha).

Estas restrições dificultaram o tratamento de diversos pacientes no Brasil, que 
necessitavam do canabidiol para manutenção de qualidade de vida. Nesse sentido, discutiu-
se a respeito do direito à saúde, que é garantido pela Constituição Federal de 1988, tal direito 
é necessário para que haja garantia da dignidade da pessoa humana.

Percebeu-se que a legislação proibitiva em relação a maconha, que pretende garantir o 
direito à segurança da população choca-se com o que consta na Constituição Federal, que 
pretende garantir o direito à saúde. Dessa forma, entendeu-se que o direito à saúde que se 
relaciona a dignidade humana e o direito à vida, deve estar acima de qualquer lei proibitiva.

Por fim, entendeu-se que a judicialização do acesso ao fármaco, mesmo existindo 
normas administrativas permitindo o uso para fins medicinais é uma ofensa ao direito à saúde 
e conseguintemente ao princípio da dignidade da pessoa humana previsto expressamente 
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na constituição, vez que, havendo norma pacifica sobre o tema é desnecessário o processo 
judicial que é longo, com altos custos e desgastante. 

CONCLUSÕES
 
Os documentos analisados demonstraram que os sujeitos que ingressam com ação 

judicial, inicialmente, cumprem os requisitos fixados pela Anvisa e pelo CFM para concessão 
do CBD. Contudo, o acesso ao CBD é dificultado pelos critérios fixados pelos referidos 
órgãos, bem como pelo estado, que não concedeu extrajudicialmente o fármaco, portanto, 
a negativa administrativa de fornecimento pelo estado caracteriza violação ao Direito 
Fundamental à Saúde dos pacientes que recorrem ao Judiciário como última chance de 
sobreviver com dignidade, uma vez que são hipossuficientes e não possuem condições 
de arcar com o alto custo dos seus respectivos tratamentos.

Todavia, é possível considerar que judicialização não é a melhor alternativa para as falhas de 
gestão do Poder Público perante os indivíduos, pois os enfermos que necessitam do referido 
fármaco já possuem situação clínica debilitada, não podendo aguardar o desfecho de um 
complexo processo judicial para, finalmente, terem acesso ao medicamento que necessitam.

Por fim, é razoável pensar que a aplicação da judicialização para o acesso ao fármaco é 
uma notória violação ao direito a saúde, bem como a dignidade humana, logo o tratamento 
deveria ser efetivado na seara administrativa, imediatamente após demonstrado no 
cumprimento de requisitos pré-determinados pela ANVISA.
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RESUMO

O presente resumo tem como objetivo analisar o processo de formação da Opinião 
Consultiva nº 24/2017, emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e estabelecer 
a relação entre as políticas sociais cisnormativas no Brasil. A pesquisa se volta para a análise 
de dados do Mapa da Violência de Gênero no Brasil e no Dossiê “Assassinatos e violência 
contra travestis e transexuais brasileiras em 2019”, desenvolvido pela Antra (Associação 
Nacional de Travestis e Transexuais). Além disso, foi feita uma pesquisa qualitativa, através 
de estudos bibliográficos. Com isso, o estudo pretende demonstrar a dimensão da Opinião 
Consultiva nº 24/2017, emitida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e seu impacto 
sobre os índices de violências sofridas pelos LGBTQIA+ fazendo um recorte racial, uma vez 
que racismo e a transfobia são discussões inseparáveis.

INTRODUÇÃO

Travestis e mulheres trans sempre foram marginalizadas e estigmatizadas pela 
sociedade brasileira. Tanto é que, pesquisas acadêmicas sobre esse tema só passaram 
a ser mais frequentes a partir de 1990. Ainda assim, boa parte desses estudos abordava 
esse assunto de forma preconceituosa, uma vez que só relacionam a travestilidade e 
transexualidade com a prostituição e doenças sexualmente transmissíveis.

1 Mestre em Direito e Cidadania pela Universidade Gama Filho (UGF), pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil 
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Ciências Sociais e Jurídicas da Universidade Veiga de Almeida (UVA). Professor de Direito Civil, Direito Processual Civil 
e Prática Jurídica na Faculdade Internacional Signorelli (FISIG). E-mail: mals@infolink.com.br.
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3 Graduanda em direito na Universidade Veiga de Almeida. Estudante do 9º período. E-mail: gaby_maxymiano@hotmail.com.
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Dessa forma, é necessário entender para além de uma visão reducionista sobre as 
questões de gênero, sem reforçar estereótipos que nos levariam a pensar que o único lugar 
que cabe às travestis e mulheres transexuais na sociedade brasileira é o da prostituição ou 
da indústria da beleza.

Para isso, é necessário fazer uma análise de possível avanço na estrutura do processo 
internacional de direitos humanos, em especial, do sistema regional de proteção 
interamericano, a partir da emissão da Opinião Consultiva nº 24/2017, pela Corte IDH. 
Com efeito, a Opinião Consultiva nº 24/2017 teve origem na apresentação de pedido da 
Costa Rica com a finalidade de instar a Corte a se manifestar sobre: a) proteção destinada 
pelos artigos 11.2 (Proteção da honra e da dignidade), 18 (Direito ao nome) e 24 (Igualdade 
perante a lei) com relação ao artigo 1º (Obrigação de respeitar os direitos) da Convenção 
Americana de Direitos Humanos, relativa ao reconhecimento da mudança de nome; b) 
a compatibilidade do Código Civil da Costa Rica e a Convenção Americana de Direitos 
Humanos; c) a proteção dada pelos artigos 11.2 e 24 com relação ao artigo 1º da Convenção 
Americana de Direitos Humanos sobre os direitos patrimoniais advindo da relação entre 
pessoas do mesmo sexo.

Assim sendo, é preciso estabelecer se o marco consultivo gera constrangimento para 
que o Brasil defina políticas públicas que contribuam de maneira efetiva para estruturar 
as experiências de travestis e mulheres transexuais, fora da seara da estigmatização, 
que hierarquiza existências e define os papéis sociais. No plano judicial, a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão nº 26, proposta pelo Partido Popular Socialista – PPS 
permitiu que o Supremo Tribunal Federal pudesse avaliar a existência do racismo sobre 
a população LGBTQIA+. Mas essa ação do Estado brasileiro seria suficiente para evitar 
processo internacional no âmbito do sistema regional de proteção dos direitos humanos? 
Sendo assim, o presente trabalho se fundamenta na inópia de debates e estudos sobre o 
assunto e pretende buscar respostas a respeito da postura do Estado brasileiro, que apesar 
de comprometer-se tanto na ordem interna, como na ordem internacional pela promoção 
dos direitos humanos e fundamentais, pouco tem feito para ampliar as discussões, que vão 
além da cultura do binarismo de gênero, emergidos no ocidente a partir do século XIX. Tal 
visão ainda predomina nos EUA e na Europa, onde os conceitos de homem e de mulher, 
masculino e feminino, foram vinculados ao conceito de família e aos papéis sociais que 
cada pessoa desempenha na sociedade.

Em contrapartida, Peter Jones identificou em vários lugares do mundo, a presença de 
pessoas com sexo biológico diferente da sua identidade de gênero (JONES, 2007). Na 
América do Norte, por exemplo, na etnia Navajo, as Berdaches realizavam tarefas especiais, 
pois como viam o mundo com olhos tanto de homem quanto de mulher, podiam prever o 
futuro, por isso eram consideradas as mais aptas às atividades xamânicas e responsáveis 
por cuidar das crianças e repassar-lhes os ensinamentos e mitos. (JONES, 2007).

No Brasil, documentos do período colonial também apontam a presença das Cudinas, 
o que hoje seriam travestis e mulheres transexuais.
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Assim, em todo mundo há presença de travestis e transgêneros, mas ainda assim 
essas pessoas são tratadas de forma depreciativa e preconceituosa. Isso explica a luta da 
população transgênero, que até hoje não tem seus direitos básicos garantidos.

METODOLOGIA

Este estudo baseou-se em uma estratégia qualitativa e de estudo bibliográfica, além de 
análise jurisprudencial da Opinião Consultiva nº 24/2017, emitida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos e, subsidiariamente, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por 
Omissão nº 26, proposta pelo Partido Popular Socialista - PPS, que tratou da criminalização 
de todas as formas de homofobia e transfobia. Com esse viés, foi extremamente necessário 
o reconhecimento dos dados expostos pelo Mapa da Violência de Gênero no Brasil e 
pelo Dossiê “Assassinatos e violência contra travestis e transexuais brasileiras em 2019”, 
desenvolvido pela Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a referida pesquisa restou claro que inexiste um debate mais amplo sobre a relação 
entre a transfobia e as políticas públicas adotadas no Brasil, o que inviabiliza o exercício de 
direitos humanos da população LGBTQI+. Além disso, pesquisas acadêmicas e as grandes 
mídias revelam a grave realidade do abismo entre os avanços jurídicos analisados na 
presente e a população LGBTQI+. A título de análise e de complementação, o Caso Alberto 
Duque vs Colômbia trouxe uma grande conquista na questão do direito à igualdade de 
Gênero e de proteção à pessoas LGBTI+ no âmbito Internacional. No entanto, continuamos 
observando a falta de políticas públicas do Brasil perante estas normas internacionais, sendo 
necessário o aprofundamento do tema a fim de buscar resultados mais precisos sobre o 
eventual impacto da Opinião Consultiva nº 24/2017, emitida pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, para instar os entes federativos brasileiros a observar e implementar 
medidas que garantam direitos fundamentais à população LGBTQI+, em especial, às 
pessoas transgêneras.

CONCLUSÕES

O objetivo deste estudo foi entender se a partir da Opinião Consultiva nº 24/2017 dada 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos o Estado brasileiro promoveu soluções 
para impedir a exclusão social vivenciada pelos LGBTQIA+. Neste sentido constatou-se 
que o conceito de família nuclear, tal como observada na Europa e nos EUA, se torna um 
grande entrave para que as pessoas LGBTQIA+ assumam sua identidade de gênero ou 
orientação afetivo-sexual, pois precisam lutar desde a infância até a fase adulta, para terem 
seus direitos básicos garantidos.

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/01/dossic3aa-dos-assassinatos-e-da-violc3aancia-contra-pessoas-trans-em-2019.pdf
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Além disso, cabe mencionar a importância de identificar, enfrentar e superar 
desigualdades históricas e assimetrias que mantêm condições desfavoráveis em todos 
os âmbitos da vida de pessoas LGBTQIA+.

Portanto, é de extrema importância fomentar a aproximação do sistema de proteção 
de direitos humanos interamericanos e estabelecer o resgate histórico das pessoas de 
transgêneros, para que essas pessoas possam ter suas identidades de gênero e seus 
pertencimentos devidamente respeitados, conforme os artigos 1.1,2, 11.2,17 e 24 da Convenção 
Interamericana. Assim, verifica-se a necessidade do Estado brasileiro reconhecer e garantir 
todos os direitos da população transgênero, não sendo mais aceitáveis barreiras históricas 
disciminatórias.
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RESUMO

O presente trabalho pretende fazer uma abordagem bibliográfica explorando o Caso 
“Favela Nova Brasília” em que os abusos e violência policial, cometidos entre 1994 e 1995, 
foram levados a julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O estudo propõe 
uma análise sobre o caso à luz da Convenção Americana de Direitos Humanos e em face 
dos conceitos de necropolitica e racismo estrutural. Além disso, pretende-se elaborar 
um raciocínio em torno da efetividade das ferramentas jurídicas para garantir os direitos 
humanos proclamados por tratados internacionais de que fazem parte o Estado brasileiro.

INTRODUÇÃO

Justifica-se o presente trabalho pela necessidade crescente de dar efetividade 
ao sistema regional interamericano de proteção dos direitos humanos e às sanções 
internacionais, que constituem um importante fator de coerção aos Estados que ultrapassam 
os limites previstos nos instrumentos internacionais sobre direitos humanos.

Os objetivos do presente trabalho consistem em verificar a atuação da jurisdição 
internacional sobre o Estado na proteção dos direitos humanos internacionais, com a 
apresentação do caso Favela Nova Brasília e suas consequências jurídicas, bem como 
aplicabilidade da sentença internacional. Nesses termos, pergunta-se: quais foram os 
impactos causados pela sentença imposta pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 
ao Brasil no caso Favela Nova Brasília? Transversalmente nessa mesma esteira é possível 
indagar se existe uma política pública implícita de coerção, perseguição e extermínio de 
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um determinado grupo da população brasileira. A partir disso, será possível responder se 
a necropolítica e o racismo estrutural são políticas e ações pelo Poder Público às camadas 
mais vulneráveis da população, especialmente nas favelas do Rio de Janeiro.

METODOLOGIA

Ao optar pela análise da atuação da Corte Interamericana de Direitos em relação ao 
Favela Nova Brasília, a pesquisa a ser desenvolvida, quanto à abordagem, será caracterizada 
como qualitativa e quantitativa, na medida em que, em primeiro lugar, se baseará no 
fenômeno único relacionado à decisão proferida pela Corte Interamericana ocorrido 
numa favela brasileira. E, em segundo lugar, porque se alicerçará em análise estatística de 
verificação do que foi promovido pelo Poder Público para o cumprimento da sentença 
internacional. Da mesma maneira, a presente pesquisa adota a abordagem do estudo de 
caso, verificando a sentença e as peças processuais presentes no Caso Favela Nova Brasília 
e a pesquisa bibliográfica para o seu desenvolvimento.

Quanto à aproximação epistemológica a pesquisa se revelará interpretativa, uma vez 
que está voltada a compreender os significados constituídos a partir da sentença do caso 
Favela Nova Brasília. Por se tratar também de pesquisa aplicada, pretende-se desenvolver 
um método seguro capaz de evidenciar que em situações o poder público brasileiro adotará 
uma postura ampliativa dos direitos fundamentais das classes mais vulneráveis ou, em outra 
perspectiva, se a ausência de políticas públicas pode gerar a denominada necropolítica.

Após o levantamento do material teórico, a pesquisa seguirá distribuída em fases 
distintas, sendo o primeiro destinado ao conhecimento teórico sobre a necropolítica e o 
racismo estrutural. Posteriormente, serão coletados dados sobre as ações desenvolvidas 
pelo governo brasileiro no cumprimento da sentença proferida pela Corte Interamericana 
de Direitos Humanos, a partir de buscas em sites oficiais e na jurisprudência dos tribunais 
superiores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Trata-se de discussão acerca da demanda submetida à Corte Interamericana de Direitos 
Humanos por Evandro de Oliveira e outros em face da República Federativa do Brasil. O 
caso se refere às falhas e à demora na investigação e punição dos responsáveis pelas 
supostas “execuções extrajudiciais de 26 pessoas no âmbito das incursões policiais feitas 
pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1994 e em 8 de maio de 1995 na 
Favela Nova Brasília.

Em relação à tramitação, em 3 de novembro de 1995 e 24 de julho de 1996, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos recebeu as petições da CEJIL e da Human Rights 
Watch Americas sobre a denúncia da violação dos direitos humanos na Favela Nova Brasília. 
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Em 25 de setembro de 1998 e em 22 de fevereiro de 2001, a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos emitiu relatório de admissibilidade dos dois casos em conjunto 
haja vista sua similaridade. Em 31 de julho de 2011, a Comissão emitiu relatório de mérito 
chegando a uma série de conclusões sobre a atuação do Estado Brasileiro e formulando 
várias recomendações de ajuste de conduta.

Em vista da não observação por parte do Brasil das recomendações anteriores, além 
da continuidade da prática das violações, a Comissão, em 19 de maio de 2015, solicitou à 
Corte Interamericana de Direitos Humanos que declarasse a responsabilidade do Brasil 
pelas violações constantes no relatório de mérito, ordenando ao Estado Brasileiro medidas 
de reparação. De fato, a atuação do Brasil em relação ao acontecimento no interior de uma 
incursão policial demonstra o descaso com a vida dos menos favorecidos numa lógica 
reversa. Foi por isso que Achille Mbembe destacou que 

o poder necropolítico opera por um gênero de reversão entre vida e morte, como se a vida 
não fosse o médium da morte. Procura sempre abolir a distinção entre os meios e os fins. 
Daí a sua indiferença aos sinais objetivos de crueldade. Aos seus olhos, o crime é parte 
fundamental da revelação, e a morte de seus inimigos, em princípio não possui qualquer 
simbolismo. Este tipo de morte nada tem de trágico e, por isso, o poder necropolítico pode 
multiplicá-lo infinitamente, quer em pequenas doses (o mundo celular e molecular), quer 
por surtos espasmódicos – a estratégia dos pequenos massacres do dia-a-dia, segundo 
uma implacável lógica de separação, de estrangulamento de vivissecção, como se pode 
ver em todos os teatros contemporâneos do terror e do contraterror (MBEMBE, 2017, p. 65).

Da mesma forma, segundo Achille Mbembe (2018), toda vez que a pobreza, a violência, 
a privatização da violência e os mercados por bens ilícitos ameaçam a vida e se apresentam 
como fenômenos preponderantes, o que está sujeito à regulação não é a vida, mas sim a 
morte.

Não se trata aqui de remeter o estudo a uma atualização da crítica foucaultiana presente 
na biopolítica, mas caminhar no sentido mbembiano de que o conceito de biopoder não 
consegue alcançar suficientemente os fenômenos ocorridos na atualidade. Por isso, 
Mbembe propôs 

[...] a noção de necropolítica e necropoder para explicar as várias maneiras pelas quais, em 
nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas no interesse da destruição 
máxima de pessoas e da criação de “mundos de morte”, formas novas e únicas da existência 
social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem 
o status de “mortos-vivos (MEMBE, p. 146).

Com isso, o presente trabalho discute a efetividade das sanções internacionais, além 
de abordar a questão da violência policial relacionada aos conceitos de necropolitica e 
racismo estrutural. 
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CONCLUSÕES

Este estudo concluiu que há relações diretas, indiretas, formais, informais e implícitas 
em relação ao exercício do poder estatal em face de uma parcela de seus cidadãos. Este 
movimento pode ser entendido através dos conceitos de necropolítica e racismo estrutural. 
Além disto, o sistema regional interamericano de proteção dos direitos humanos não 
demonstra a efetividade que se espera para que haja o cumprimento. 

Outrossim, o estudo revelou que existe uma grande dificuldade de acesso à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, sendo ideal que os processos tenham menor prazo 
de duração e haja melhores ferramentas de sanções para a aplicabilidade, no plano material 
destas normas.
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RESUMO

O trabalho consiste na análise do caso Favela Nova Brasília decidido pela Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, no ano de 2017. A sentença proferida pela Corte, 
expôs o problema da violência policial, além de demonstrar a atuação do poder judiciário 
brasileiro tolerante às execuções extrajudiciais e a irresponsabilidade criminal, mesmo 
presentes violações graves aos direitos humanos. Segundo constatado no sistema 
processual interamericano, algumas vítimas seriam adolescentes e teriam sofrido violência 
sexual e tortura. Os homicídios ocorridos durante a incursão policial foram cobertos pelos 
denominados “autos de resistência”, levando ao arquivamento de possíveis investigações.

INTRODUÇÃO

Em maio de 2015 foi submetido à Corte Interamericana de Direitos Humanos o caso 
Favela Nova Brasília contra a República Federativa do Brasil. As falhas e demora na apuração 
e punição dos responsáveis pela execução de 26 pessoas em uma incursão policial realizada 
na Favela Nova Brasília, em outubro de 1994 foram os fatos que permitiram a abertura do 
processo junto ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos.

À época, o Estado brasileiro reconheceu perante a Corte Interamericana que precisava 
tomar providências para acabar com as impunidades de crimes que violassem os Direitos 
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Fluminense - UFF (2017); Mestra em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina – UEL (2014); especialista 
em Direito Público pela Universidade Anhanguera - Uniderp - Rede de Ensino LFG (2011); e graduada em Direito pela 
Universidade Norte do Paraná - UNOPAR (2006). Advogada trabalhista e cível desde 2007. Professora universitária em 
disciplinas da área trabalhista na Universidade Veiga de Almeida - UVA, desde 2017. E-mail: renatameda@hotmail.com.
2 Graduanda em Direito pela Universidade Veiga de Almeida (UVA).
3 Graduanda em Direito pela Universidade Veiga de Almeida (UVA).
4 Graduando em Direito pela Universidade Veiga de Almeida (UVA).
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Humanos. Na sentença proferida pela Corte, foram emitidas inúmeras recomendações, 
além de reparações e a determinação para realização de novas investigações.

Um ponto de importante questionamento no tema aduzido é o motivo pelo qual ainda 
há tanta violência policial contra pessoas, principalmente negras e periféricas. Existe uma 
multiplicidade de fatores que fazem persistir o quadro de violência policial no Brasil em 
pleno século XXI. A falta de treinamento adequado dos agentes policiais, a omissão das 
corregedorias de polícia em não aplicar as normas disciplinares de forma regulamentada, 
o desejo de incriminar a qualquer custo, e a vontade de punir são algumas das causas para 
a perpetuação desse problema.

A violência, como sabido, não se traduz em somente violência física, mas, também, 
em qualquer tipo de violência, seja psicológica, moral, privativa e restritiva de direitos. A 
audiência de custódia é um importante instrumento de proteção aos direitos humanos da 
pessoa conduzida pela autoridade policial, na medida em que criará a possibilidade do 
judiciário ser informado prontamente sobre eventuais casos de tortura ou agressão. Essa 
audiência visa corrigir a discrepância do sistema carcerário brasileiro, onde 40% dos presos 
no sistema são provisórios que, em regra, deveriam estar soltos respondendo em liberdade 
até transitar em julgado, salvo as exceções previstas na legislação processual penal. Além 
de evitar que mortes por ‘autos de resistência’ ocorram, uma vez que a autoridade judicial 
irá analisar todo o Auto de Prisão em Flagrante.

METODOLOGIA

Parte-se de uma análise doutrinária sobre o caso emblemático de violência policial 
ocorrido na favela Nova Brasília. Para tanto, será realizada uma análise sobre os crimes 
cometidos na localidade, em outubro de 1994, julgados pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos com o intuito de trazer justiça e punir os policiais que usaram de suas 
posições para praticarem tais crimes que feriram a vida e os direitos humanos.

Durante a construção textual, o método de abordagem utilizado foi o dedutivo, com a 
realização de análises de resoluções -sem a pretensão de esgotar o tema, diante de seu 
tamanho e complexidade- analisando também a efetividade da audiência de custódia e o 
controle jurisdicional da violência policial.

O Ministério Público recomenda que os casos como o da favela Nova Brasília sejam 
estudados para auxiliar no controle interno e melhor capacitar o trabalho das atividades 
policiais e cessar os impactos negativos, como mortes e abusos sexuais, por ele causados.

Além disto, utilizamos também uma abordagem qualitativa, estudando aspectos 
específicos aplicados a grupos específicos, como é o caso da comunidade negra e 
periférica da favela Nova Brasília, mais especificamente aos crimes cometidos contra as 
pessoas desse grupo e que violaram os direitos humanos no famoso caso ocorrido na 
região em outubro de 1994.

Foram apresentados parâmetros que se concentraram na adoção de programas 
de atendimento a mulheres e vítimas de estupro, a adoção de medidas legislativas para 
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uniformizar os crimes cometidos por policiais, a indenização das famílias das vítimas, e ainda 
a audiência de custódia, todos, no sentido de inibir/reparar a prática de atos de violência 
policial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em dispositivo de sentença, a Corte pontua que o instrumento processual é por si só, 
uma forma de reparação e que cabe ao Estado adotar medidas reparadoras, relacionadas, 
desde a investigação eficaz, processamento e punição dos responsáveis pelas mortes e 
pelos atos de violência sexual ocorridos à época dos fatos, em decorrência das incursões 
policiais, até o oferecimento de tratamento de saúde (física e psicológica) às vítimas, a 
promoção de uma ação pública de reconhecimento de responsabilidade internacional, a 
publicação anual de relatórios com dados acerca de falecimentos resultantes de operações 
policiais em todo o país, o estabelecimento de mecanismos normativos necessários para 
que, nos pressupostos de supostas mortes, tortura ou violência sexual ocorridas no âmbito 
de investigações policiais, seja delegada a investigação a órgão independente e distinto da 
força pública envolvida na ocorrência, como uma autoridade judicial ou o próprio Ministério 
Público, a adoção de programas de atendimento a mulheres e vítimas de estupro, a adoção 
de medidas legislativas para uniformizar os crimes cometidos por policiais no âmbito de 
investigações policiais e a indenização das famílias das vítimas, bem como às próprias, a 
título de danos materiais.

Prevista no art. 9º, §3º, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e na 
Convenção Americana de Direitos Humanos em seu art. 7º e §5º, a audiência de custódia 
- Regulamentada pela resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça – é o direito que toda 
pessoa presa tem de ser apresentado a uma autoridade judicial no prazo de 24h.

Também conhecida como audiência de apresentação, a audiência de custódia foi 
omitida por muitos anos aqui no Brasil, embora já tivesse previsão nos pactos internacionais 
adotados pelo Brasil, já citados anteriormente.

O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) ajuizou perante o Supremo Tribunal Federal 
a Ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 347, com pedido de 
medida liminar, para que fosse reconhecida a figura do “estado de coisas inconstitucional” 
relativamente ao sistema penitenciário brasileiro e a adoção de providências estruturais 
em face de lesões a preceitos fundamentais dos presos, que alega decorrerem de ações 
e omissões dos Poderes Públicos da União, dos Estados e do Distrito Federal.

Em setembro de 2015, o Supremo analisou parcialmente essa cautelar solicitada 
na ADPF nº 347 e votou, em síntese, no sentido de determinar aos juízes e tribunais a 
realização de audiências de custódia, no prazo máximo de 90 dias, de modo a viabilizar o 
comparecimento do preso perante a autoridade judiciária em até 24 horas contadas do 
momento da prisão.

Em 2015, foi aprovada a resolução 213 do CNJ, para dispor finalmente sobre a 
apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24h, bem como 
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estipulou prazo de 90 dias para que todos os Tribunais se adequassem ao procedimento. 
A finalidade dessa Resolução é promover um maior controle do trabalho policial por meio 
da apresentação imediata da pessoa presa ou detida a uma autoridade judicial, de forma 
que o seu advento poderia contribuir com o trabalho de fiscalização, representando um 
novo canal de denúncias aos órgãos de controle.

Segundo Aury Lopes Jr. (2019), a audiência de custódia: “consiste, basicamente, no 
direito de (todo) cidadão preso ser conduzido, sem demora, à presença de um juiz para 
que, nesta ocasião, (i) se faça cessar eventuais atos de maus tratos ou de tortura e, também, 
(ii) para que se promova um espaço democrático de discussão acerca da legalidade e da 
necessidade da prisão”.

Essa espécie de audiência também tem por objetivo inibir ou prevenir a prática de 
atos de violência policial contra presos e investigados e possibilitar o respeito às garantias 
constitucionais, principalmente às do contraditório e da ampla defesa.

CONCLUSÕES

É importante aprender com os erros do passado para não os cometer novamente 
no futuro, assim como a tragédia ocorrida em Nova Brasília; é necessário acreditar que 
novos mecanismos judiciais são capazes de auxiliar na resolução da criminalidade e, 
principalmente, na prevenção da violência policial, por mais que esbarrem em diversos 
paradigmas de uma sociedade que enxerga a prisão como a única forma de solucionar a 
criminalidade e promover a segurança.

Conforme demonstrado, violências como as ocorridas como no caso Favela Nova 
Brasília deveriam ser consideradas como inaceitáveis dentro de um Estado que se identifique 
na sua constituição como democrático e que deposite em seus agentes a confiança para 
a efetivação de direitos à população, e não a retirada destes.

No tocante a violência policial, a audiência de custódia auxilia na prevenção destes atos, 
bem como resguarda os direitos constitucionais que os cidadãos possuem principalmente 
a ampla defesa e do contraditório. A audiência de custódia é muito importante pra inibir 
as práticas de violência das autoridades policiais, visto possibilitar a interação entre preso 
e judiciário, bem como também para garantia dos direitos supracitados e prevenção da 
violência.
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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo analisar a exploração de mão de obra infantil 
e análogo à escravidão no decurso dos séculos no território brasileiro, analisando seu 
surgimento, como ela se manifesta atualmente, no mundo capitalista onde se visa apenas 
o lucro, a sociedade se cala e passa a conviver naturalmente com tamanho problema. 
Salientando suas modificações ao longo dos anos e abordando ainda as medidas nacionais 
e internacionais adotadas para combater essa prática e para proteção das crianças e 
adolescentes. 

INTRODUÇÃO

A mão de obra infantil está presente na concepção do brasileiro. Posto que, desde o 
período colonial, o filho de uma pessoa escravizada já estava condicionado a essa realidade. 
Podendo também a criança ser vendida pelo dono do escravo para trabalhar em outro 
lugar. Por isso, é comum pensar que uma criança pode exercer qualquer trabalho, por mais 
fatigante que seja.

O trabalho infantil no Brasil é definido por toda atividade laboral desenvolvida por 
pessoas com idade inferior a 16 anos, seja ele remunerado ou não. Tendo por objetivo o 
lucro, pois as crianças costumam ganhar menos que os adultos. As atividades mais comuns 
são o trabalho doméstico, agricultura, construção civil, lixões e tráfico de drogas. 

Em pleno século XXI, o trabalho escravo assume nova forma, ressurgindo nos meios de 
comunicações em forma de denúncia, causando indignação à sociedade brasileira, indo 
de encontro aos direitos trabalhistas e atingindo diretamente os direitos humanos, em que 
sua maioria expressiva é composta por menores que necessitam de provimentos vitais 
para sobrevivência, como o caso da Fazenda Brasil verde versus Brasil.

1 Doutora em Direito pela Universidade Veiga de Almeida. Pesquisadora, advogada, professora de direito do trabalho e 
processo do Trabalho. E-mail: carlaameijeiras@gmail.com.
2 Estudante de Direito na Universidade Veiga de Almeida (UVA). E-mail: annaldsa@hotmail.com.
3 Estudante de Direito na Universidade Veiga de Almeida (UVA). E-mail: moitinhomg@gmail.com.
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Vale salientar que o trabalho infantil doméstico é também um agravante. Muitas crianças, 
especialmente as meninas, são forçadas a trabalharem em casa de maneira extensa 
diariamente. Ademais, existem os casos de abuso sexual por parte da própria família, em 
que diversas crianças são forçadas a se prostituírem desde cedo, sendo comum em muitos 
países do mundo.

METODOLOGIA

A pesquisa a ser realizada neste trabalho pode ser classificada como qualitativa. Isto 
porque a pesquisa irá explorar o conteúdo do material abrangido, elaborando uma análise 
bibliográfica, de caráter teórico, e busca desvendar os relacionamentos entre conceitos, 
ideias e característica do tema apresentado. 

Além disso, esta pesquisa será desenvolvida pelo método exploratório valendo-
se da abordagem histórico-bibliográfica, com o intuito de abordar a temática referente 
à exploração da mão de obra infantil no país, mais precisamente sobre o caso dos 
trabalhadores da fazenda Brasil Verde vs Brasil.

No tocante ao método der pesquisa, o método dedutivo será bastante utilizado, assim 
como o estudo de caso, partindo de leis que conceituam os conceitos compreendidos no 
presente estudo para leis específica, podendo assim evidenciar a conclusão. 

O material que será utilizado na fundamentação teórica se dará por meio de Legislação 
brasileira, como a Constituição Federal, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), assim 
como artigos relacionados ao assunto, especialmente o artigo “CORTE INTERAMERICANA 
DE DIREITOS HUMANOS. CASO TRABALHADORES DA FAZENDA BRASIL VERDE VS. 
BRASIL”, que disserta sobre o parecer da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao longo da história o próprio conceito de escravidão foi alterado, não sendo somente 
a “posse” sobre a pessoa, mas sim sobre a o estado ou condição do indivíduo e a presença 
de atributos inerentes ao direito de propriedade. Sendo o primeiro classificado como “deve 
ser entendido atualmente como o controle exercido sobre uma pessoa que lhe restrinja ou 
prive significativamente de sua liberdade individual, com intenção de exploração mediante 
o uso, a gestão, o benefício, a transferência ou o despojamento de uma pessoa. Em geral, 
este exercício se apoiará e será obtido através de meios tais como a violência, fraude e/ou 
a coação”.

É sabido que tais práticas são decorrentes da vasta desigualdade regional presente no 
Brasil, dado que aproximadamente 85% dos casos de escravidão no país estão presentes 
em áreas rurais das regiões Norte e Nordeste, onde a maioria dos municípios tem as piores 
taxas de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), baixa renda e qualidade de vida.

O caso da Fazenda Brasil, refere-se a primeira demanda contencioso decidida pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que 80 trabalhadores, eram obrigados a 
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trabalhar 12 horas diárias com apenas 30 minutos de intervalo e uma folga semanalmente, 
com alimentação insuficiente, desconto no salário, visto que eram estipuladas metas 
inalcançáveis, chegando ao ponto de não receberem qualquer tipo de remuneração. O 
trabalho era realizado sob ameaças e vigilância armada, que somado com a falta de dinheiro 
e da localização isolada da fazenda, com animais selvagens ao redor, gerava o medo da 
evasão.

Também se faz possível observar a restrição ou controle da autonomia individual, perda 
ou restrição de liberdade de movimentos da pessoa, obtenção de um benefício por parte do 
perpetrador, ausência de consentimento ou de livre arbítrio da vítima, ou sua impossibilidade 
ou irrelevância devido à ameaça de uso da violência ou outras formas de coerção, o medo de 
violência, fraude ou falsas promessas, aplicação de violência física ou psicológica, posição 
de vulnerabilidade da vítima, detenção ou cativeiro e a exploração. 

A Corte ao analisar a situação fática, condenou o Brasil por trabalho análogo a 
escravidão, uma vez que foi constatado que os fatos indicavam a existência de situação 
de servidão por dívida, o que caracteriza a escravidão ou suas formas análogas, que é 
norma de jus cogens e de obrigação erga omnes, sendo de caráter imprescritível. Por 
final, a Corte constatou que o Estado incorre em responsabilidade internacional, visto que 
não adota medidas de proteção aos grupos vulneráveis suscetíveis, em razão da situação 
socioeconômica, a se tornarem vítimas dos delitos relacionados à escravização.

CONCLUSÃO

 Diante do exposto não há dúvidas da perpetuação do trabalho escravo, de forma vil e 
desumana como se apresenta, indo encontro aos princípios e direitos constitucionalmente 
garantidos, que versam sob a dignidade da pessoa humana. Para detenção de tal prática 
é necessário a punibilidade dos transgressores, sendo indispensável que a fiscalização 
ocorra de modo rigoroso e punitivo.

O fim da impunidade é o caminho para erradicação da problemática, pois os maiores 
responsáveis são as grandes empresas, grandes bancos e representantes populares, sob 
alegação da existência de miséria, a falta de perspectiva de vida, de emprego e de renda, 
a incivilidade. Logo, conclui-se a necessidade de implementação de políticas públicas de 
geração de emprego e renda, de ações repressivas, de julgamentos céleres e efetivos, 
de penas desestimuladoras do delito, de uma reforma agrária mais efetiva, bem como a 
redução de desigualdades regionais e sociais.
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RESUMO

A finalidade do trabalho é expor como a laicidade do Estado vem sendo aplicada 
ao redor do mundo e as dificuldades enfrentadas para sua efetiva implementação no 
cenário interno e externo. Para isso, fez-se necessária a construção de uma cronologia, 
observando o surgimento dos Estados como nação e, com eles, a democratização e a 
necessidade de uma neutralidade das influências religiosas. Outro ponto analisado foi a 
visão de alguns países do que é laicidade na prática e como eles lidam com esse conceito 
diante das ideologias já enraizadas em sua maneira de pensar e agir. É importante salientar 
que, o conceito de laicidade do Estado vem sendo construído ao longo de muitos anos e 
foi ganhando mais espaço ao passo que os direitos fundamentais e humanos foram se 
fortalecendo. construção de uma cronologia, observando o surgimento dos Estados como 
nação e, com eles, a democratização e a necessidade de uma neutralidade das influências 
religiosas. 

INTRODUÇÃO

O Estado laico pode ser definido como aquele no qual todas as religiões podem ser 
professadas livremente, não sendo favorecida, discriminada ou praticada por esse mesmo 
ente. A rigor, apenas num Estado laico se garante a liberdade religiosa a todos, sem distinção, 
ainda que seja para o menor grupo. Assim, a laicidade pode ser vista como uma doutrina 
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da neutralidade dentro de um Estado Democrático de Direito. Entretanto, a maior barreira 
para o alcance de um Estado laico, livre de intolerâncias e conflitos, são interesses internos, 
os quais possuem um enorme peso frente ao panorama internacional. 

Segundo o Censo de 2010, o Brasil possui 86,6% cristãos, sendo que o catolicismo conta 
com a parcela de 123,2 milhões de brasileiros, enquanto os evangélicos correspondem a 42,2 
milhões de fiéis (CENSO, 2012). Entretanto, essa porcentagem sofre alterações constantes, 
já que o número de evangélicos no país subiu exponencialmente e, acredita-se que, até 
2040 será o grupo religioso mais numeroso do Brasil.

O Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos têm decidido questões que colocam 
à prova a laicidade do Estado brasileiro, como por exemplo, a união estável entre, a 
pessoas do mesmo sexo antecipação do parto de feto anencefálico, a pesquisa com 
células-tronco embrionárias. Da mesma forma questionam-se várias leis em controle de 
constitucionalidade, como nas ADI 4439, ADI 5248, ADI 5255, ADI 5256 e ADI 5258, ADI 
5580, ADI 5581 e ADPF 431. Para Júnia Sales e Sônia Regina Miranda

Vivencia-se, também no Brasil contemporâneo, à investida do lobby religioso, 
sobretudo evangélico e em alguns casos também católico, pela supressão da 
expressão “gênero” dos planos municipais de educação, sob justificativa de lesa-
família e lesa-moral, o que comumente é acionado utilizando-se argumentos de 
conteúdo religioso e/ou moral (PEREIRA; MIRANDA, 2017, p. 103).

Diante disso, o presente trabalho vem expor, através da análise de artigos e julgados 
internacionais, a construção da laicidade do Estado e sua efetiva aplicação no âmbito 
internacional.

METODOLOGIA

O presente trabalho, através de pesquisa exploratória, fundamentou-se na análise crítica 
de artigos científicos, revisão bibliográfica, estudo de casos, além de diversos julgamentos 
de tribunais internacionais acerca do tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para que seja possível discutir o tema supracitado mister se faz compreender a corrente 
teórica adotada que levou ao resultado. Inicialmente, é importante saber o que de fato é a 
laicidade estatal e, nesse ponto, podemos compreendê-la como a neutralidade do Estado 
no que tange questões religiosas, sendo ele imparcial neste sentido. Por outro lado, também 
é relevante saber se laicidade e laicismo são termos sinônimos.
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Assim é preciso recuperar a ideia de laicidade positiva frente ao laicismo e outras 
posições exacerbadas que podem surgir como reação artificialmente legítima frente a 
este último. E isto porque, a noção jurídica de laicidade pode estar em crise, precisamente 
pela ambiguidade de seu significado. Para superar esta crise propõe-se uma noção positiva 
de laicidade na separação entre Estado e Igreja, que não signifique necessariamente a 
renúncia a uma tabela de valores, mas ou menos desconectada com a fé religiosa. Esta 
visão positiva começa a abrir-se nos Tribunais constitucionais europeus e no Tribunal de 
Direitos Humanos de Estrasburgo (NAVARRO-VALLAS; MIGUEL, 2008).

Observação importante, já que o Estado não é provido de perspectiva ateísta, afastando 
religiões, mas sim neutro. Eis que o ateísmo, negando a existência de Deus, consiste em 
uma posição religiosa. Um exemplo foi o conceito de laicidade, claramente abordado 
pela Constituição brasileira vigente em seu artigo 19 inciso 1, que diz: “estabelecer cultos 
religiosos ou subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público”. Mais do que isso

Pode-se afirmar que, em face da nossa Constituição, é válido o ensinamento de Soriano 
de que o Estado tem o dever de proteger o pluralismo religioso dentro de seu território, 
criar as condições materiais para um bom exercício sem problemas dos atos religiosos das 
distintas religiões, velar pela pureza do princípio de igualdade religiosa, mas deve manter-
se à margem do fato religioso, sem incorporá-lo em sua ideologia (Scherkerkewitz, 1996).

Dito isso, é possível compreender o espectro da laicidade no Brasil. O legislador 
constituinte objetivou a garantia de direitos fundamentais, como a liberdade religiosa e a 
igualdade, posto que também garante o livre exercício de qualquer religião e preserva de 
igual modo todos os direitos fundamentais. 

CONCLUSÕES

Dessa forma, conclui-se pela existência de duas perspectivas da laicidade do Estado. 
Uma delas é que a laicidade visa proteger as religiões de direta interferência do Estado. 
O estado não pode definir dogmas, como a religião que será professada, o que pode ser 
cultuado ou não pelas religiões e nem pode definir as estruturas delas. Concluímos que 
não existe nenhum tipo de subordinação de qualquer religião para com o Estado. Em outro 
prisma, a mesma laicidade tem como objetivo anular a possibilidade de influências religiosas 
nas decisões oriundas do Estado, não sendo possível que o Estado defina nada baseado 
em dogmas religiosos. Nessa hipótese, não seria possível o tratamento igualitário em nossa 
sociedade, pois em nossa sociedade existem diversas crenças, afiliações religiosas, assim 
como pessoas que não professam qualquer religião. Para que seja garantida a liberdade e 
a igualdade, o Estado, portanto, deve estar isento de qualquer religião, isto é, estar imparcial 
ou neutro frente aos dogmas religiosos. 
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