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Caríssimo(a) Associado(a), 

 Apresento o livro do Grupo de Trabalho Acesso à Justiça II, do XXII Encontro 

Nacional do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), 

realizado no Centro Universitário Curitiba (UNICURUTIBA/PR), entre os dias 29 de maio e 1º 

de junho de 2013. 

 O evento propôs uma análise da atual Constituição brasileira e ocorreu num ambiente 

de balanço dos programas, dada a iminência da trienal CAPES-MEC. Passados quase 25 anos 

da promulgação da Carta Magna de 1988, a chamada Constituição Cidadã necessita uma 

reavaliação. Desde seus objetivos e desafios até novos mecanismos e concepções do direito, 

nossa Constituição demanda reflexões. Se o acesso à Justiça foi conquistado por parcela 

tradicionalmente excluída da cidadania, esses e outros brasileiros exigem hoje o ponto final do 

processo. Para tanto, basta observar as recorrentes emendas e consequentes novos 

parcelamentos das dívidas dos entes federativos, bem como o julgamento da chamada ADIN 

do calote dos precatórios. Cito apenas um dentre inúmeros casos que expõem os limites da 

Constituição de 1988. Sem dúvida, muitos debates e mesas realizados no XXII Encontro 

Nacional já antecipavam demandas que semanas mais tarde levariam milhões às ruas. 

 Com relação ao CONPEDI, consolidamos a marca de mais de 1.500 artigos submetidos, 

tanto nos encontros como em nossos congressos. Nesse sentido é evidente o aumento da 

produção na área, comprovável inclusive por outros indicadores. Vale salientar que apenas no 

âmbito desse encontro serão publicados 36 livros, num total de 784 artigos. Definimos a 

mudança dos Anais do CONPEDI para os atuais livros dos GTs – o que tem contribuído não 

apenas para o propósito de aumentar a pontuação dos programas, mas de reforçar as 

especificidades de nossa área, conforme amplamente debatido nos eventos. 

 Por outro lado, com o crescimento do número de artigos, surgem novos desafios a 

enfrentar, como o de (1) estudar novos modelos de apresentação dos trabalhos e o de (2) 

aumentar o número de avaliadores, comprometidos e pontuais. Nesse passo, quero agradecer a 

todos os 186 avaliadores que participaram deste processo e que, com competência, permitiram-

nos entregar no prazo a avaliação aos associados. Também gostaria de parabenizar os autores 
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selecionados para apresentar seus trabalhos nos 36 GTs, pois a cada evento a escolha tem sido 

mais difícil. 

 Nosso PUBLICA DIREITO é uma ferramenta importante que vem sendo aperfeiçoada 

em pleno funcionamento, haja vista os raros momentos de que dispomos, ao longo do ano, para 

seu desenvolvimento. Não obstante, já está em fase de testes uma nova versão, melhorada, e 

que possibilitará sua utilização por nossos associados institucionais, tanto para revistas quanto 

para eventos. 

 O INDEXA é outra solução que será muito útil no futuro, na medida em que nosso 

comitê de área na CAPES/MEC já sinaliza a relevância do impacto nos critérios da trienal de 

2016, assim como do Qualis 2013/2015. Sendo assim, seus benefícios para os programas serão 

sentidos já nesta avaliação, uma vez que implicará maior pontuação aos programas que 

inserirem seus dados.  

 Futuramente, o INDEXA permitirá estudos próprios e comparativos entre os 

programas, garantindo maior transparência e previsibilidade – em resumo, uma melhor 

fotografia da área do Direito. Destarte, tenho certeza de que será compensador o amplo esforço 

no preenchimento dos dados dos últimos três anos – principalmente dos grandes programas –, 

mesmo porque as falhas já foram catalogadas e sua correção será fundamental na elaboração da 

segunda versão, disponível em 2014. 

Com relação ao segundo balanço, após inúmeras viagens e visitas a dezenas de 

programas neste triênio, estou convicto de que o expressivo resultado alcançado trará 

importantes conquistas. Dentre elas pode-se citar o aumento de programas com nota 04 e 05, 

além da grande possibilidade dos primeiros programas com nota 07. Em que pese as 

dificuldades, não é possível imaginar outro cenário que não o da valorização dos programas do 

Direito. Nesse sentido, importa registrar a grande liderança do professor Martônio, que soube 

conduzir a área com grande competência, diálogo, presença e honestidade. Com tal conjunto de 

elementos, já podemos comparar nossos números e critérios aos das demais áreas, o que será 

fundamental para a avaliação dos programas 06 e 07. 
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 Com relação ao IPEA, cumpre ainda ressaltar que participamos, em Brasília, da III 

Conferência do Desenvolvimento (CODE), na qual o CONPEDI promoveu uma Mesa sobre o 

estado da arte do Direito e Desenvolvimento, além da apresentação de artigos de pesquisadores 

do Direito, criteriosamente selecionados. Sendo assim, em São Paulo lançaremos um novo 

livro com o resultado deste projeto, além de prosseguir o diálogo com o IPEA para futuras 

parcerias e editais para a área do Direito.  

 Não poderia concluir sem destacar o grande esforço da professora Viviane Coêlho de 

Séllos Knoerr e da equipe de organização do programa de Mestrado em Direito do 

UNICURITIBA, que por mais de um ano planejaram e executaram um grandioso encontro. 

Não foram poucos os desafios enfrentados e vencidos para a realização de um evento que 

agregou tantas pessoas em um cenário de tão elevado padrão de qualidade e sofisticada 

logística – e isso tudo sempre com enorme simpatia e procurando avançar ainda mais. 

 

Curitiba, inverno de 2013. 

 

Vladmir Oliveira da Silveira 

Presidente do CONPEDI 
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Apresentação 
 

Escrever um prefácio constitui uma honrosa incumbência - especialmente quando o 

convite parte do valoroso Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito e o livro 

é composto por multifacetados trabalhos como os que compõem esta obra.  

A presente coletânea é formada por artigos selecionados para integrar o Grupo de 

Trabalho “Acesso à Justiça II” no XXII Encontro Nacional do CONPEDI (um dos 32 “GTs” 

do grandioso evento realizado entre 29 de maio e 1º de junho de 2013 em Curitiba). Na 

oportunidade, os artigos foram apresentados oralmente por seus autores e a cada cinco 

trabalhos expostos abria-se espaço para produtivos debates. Vale lembrar que a seleção se deu 

a partir do eficiente sistema double blind review (“duplo cego”), apto a assegurar isenção e 

idoneidade na seleção de ótimos escritos.  

Logo na primeira leitura, identificamos que vários artigos abordavam temáticas ligadas 

a dificuldades e meios de superação reportados por Mauro Cappelletti e Bryant Garth ao 

trabalharem, no Projeto de Florença, as ondas renovatórias de universalização de acesso à 

justiça. Por essa razão, as duas primeiras partes do livro são nominadas a partir dos temas a que 

se dedicam tais ondas: 1. Facilitação do acesso à justiça e processos coletivos; 2. Meios 

adequados de solução de conflitos. 

Como bem diz famosa música, “a vida vem em ondas como o mar, num indo e vindo 

infinito”. Assim também ocorre com as ondas de acesso: é preciso seguir, de modo atento e 

dinâmico, identificando dificuldades e atuando para superá-las.  

A temática do Acesso à Justiça tem importância inegável entre nós. Além de integrar 

linhas de pesquisa em cursos de pós graduação strictu senso em todo o país, sua abordagem é 

recorrente em muitas dissertações de mestrado e teses de doutorado. 

Vale destacar que o tema mereceu dois grupos de trabalho no XXII CONPEDI e 

certamente contaria com mais caso não fosse limitado, por questões operacionais, o montante 

de grupos. 

A dedicação dos estudiosos ao tema é plenamente justificada porque a missão de 

ampliar o acesso é audaciosa. Superar dificuldades pessoais de litigantes despreparados e sem 

recursos, compreender e operar bem o processo coletivo e integrar diversos mecanismos para 
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melhorar o sistema, inclusive valendo-se de meios adequados de abordagem de disputas, são 

esforços hercúleos que não podem ser abandonados: eles precisam ser continuamente 

aprimorados em prol do melhor atendimento possível dos anseios dos jurisdicionados por 

justiça. Essas preocupações são bem expostas nessa obra.  

Na primeira parte do livro, contamos com textos que fazem análises críticas sobre as 

facilitações e as barreiras ao acesso à justiça não só sob o prisma individual, mas também  no 

âmbito dos processos coletivos.  

Nesta primeira parte, Bárbara Galvão Simões de Camargo e Yvete Flávio da Costa 

expõem uma reflexão sobre a análise da evolução do conceito de acesso à justiça, 

demonstrando que o acesso à tutela jurisdicional é um direito constitucional, mas na práxis 

forense se apresenta, muitas vezes, como uma punição.  

Roberto Ribas Tavarnaro e Fernando Gustavo Knoerr destacam os obstáculos ao acesso 

à justiça, analisando as ondas reformistas e enfatizando a importância da instrumentalidade do 

processo para garantir ao cidadão a menor distância entre o seu direito e o resultado da tutela 

jurisdicional.  

Por sua vez, Lucas Antônio Bueno faz uma crítica sobre o paradoxo entre o direito 

fundamental de acesso à justiça, direito primeiro que viabiliza a realização das demais 

garantias fundamentais, e o dever estatuído pelas normas das unidades federativas de pagar as 

taxas judiciárias que, por vezes, inviabilizam o acesso à justiça. 

Luzia Andressa Feliciano de Lira e Walter Nunes da Silva Junior abordam a relação 

entre a informatização do processo judicial e a perspectiva procedimental dos direitos 

fundamentais, remontando às características essenciais da dimensão objetiva desses direitos 

como elemento orientador das ações do Estado nos âmbitos legislativo, executivo e 

jurisdicional.  

De outra parte, Anna Flávia Magalhães de Caux Barros e Mariana Lamego de 

Magalhães Pinto analisam no artigo "O jus postulandi e o acesso à Justiça no processo do 

trabalho" se a possibilidade de postulação pessoal diretamente pelo litigante não representa um 

risco à efetiva obtenção de direitos por parte do trabalhador.  

Adriana Goulart de Sena Orsini e Caio Augusto Souza Lara, sob o prisma do acesso à 

justiça, analisam a problemática do acesso ao medicamento por meios judiciais em face da 
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negativa ou da demora do fornecimento dos mais diversos tipos de fármacos essenciais pela via 

administrativa, tomando por base experiência no Estado de Minas Gerais. 

O processo coletivo foi outro tema bastante discutido, sendo objeto de três artigos, cada 

um tratando o tema por uma perspectiva diferenciada.  

Marcelo Antonio Theodoro e Thaisa Maira Rodrigues Held analisaram o processo 

histórico que perpassa a tutela individual à tutela coletiva, demonstrando, no cenário 

processual, a necessidade de uma efetiva tutela coletiva para a busca da justiça social e a 

concretização do acesso à justiça, permitindo uma resposta unitária com eficácia expandida e 

potencializando a eficácia do processo em relação  aos interesses metaindividuais.  

Patrícia da Costa Santana analisa se a intervenção do amicus curiae em processos de 

tutela coletiva proporciona uma maior concretização da garantia do acesso à justiça.  

Fernanda Raquel Thomaz de Araújo e Luiz Fernando Bellinetti, por sua vez, abordam a 

utilidade e a adequação do processo coletivo para o exame jurisdicional de políticas públicas 

que (alegadamente) lesionem ou vulnerem direitos fundamentais sociais e a determinação de 

seu realinhamento, sob o enfoque da exigência de adequação da atividade orçamentária do 

Estado às diretrizes, prioridades e fins constitucionais. 

Na segunda parte do livro, reservada à análise do meios adequados de solução de 

conflitos, três mecanismos de soluções de controvérsias foram tratados pelos autores.  

A conciliação, enquanto mecanismo de resolução adequada dos conflitos, foi analisada 

por Rafael Simões Anderson e Viviane Cristina Rodrigues Cavallini, que enfocaram as 

vantagens da conciliação e sua relevância para o funcionamento da justiça e para a sociedade. 

Ainda tratando dos métodos autocompositivos de resolução de disputas, Marcela 

Rodrigues Souza Figueiredo e Fabiana Alves Mascarenhas defendem que a mediação, por estar 

calcada no exercício da autonomia, configura instrumento de emancipação do sujeito e de 

construção da cidadania, garantindo, desta forma, acesso a uma justiça mais adequada.  

Os inúmeros benefícios advindos da adequada implementação da mediação como meio 

alternativo de solução de conflitos no Brasil e sua relação com a Constituição Federal de 1988 

foram objeto de estudo das autoras Renata Mayumi Sanomya e Rozane da Rosa Cachapuz.  

Utilizando-se de reflexões atinentes à justiça restaurativa, Ana Carolina Farias Almeida 

da Costa e Francisco Ferreira Chagas Júnior verificam a possibilidade do emprego da mediação 
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como método de prevenção e/ou repressão de conflitos na delicada seara que envolve casos de 

trabalho escravo. 

Já no âmbito dos meios heterocompositivos-adequados de resolução de controvérsias, 

as vantagens da arbitragem, sob a perspectiva da cooperação e conflito, foram investigadas por 

Ricardo Soares Stersi dos Santos e Horácio Wanderlei Rodrigues.  

Finalmente, demonstrando a evolução das discussões relativas à matéria de arbitragem, 

Lissandra Christine Botteon tratou da possibilidade eficaz do uso do instituto para assegurar o 

direito constitucional à saúde. 

A terceira parte do livro, denominada “Judicialização, ativismo judicial e legitimidade 

democrática”, reúne artigos que fazem uma reflexão crítica, sobre temas ligados à atuação do 

Supremo Tribunal Federal, ao papel dos magistrados e à sua atuação em prol (ou não?) do 

acesso concreto ao sistema de justiça e da concretização de valores e fins constitucionais. 

Demonstrando a importância da matéria no momento atual, onze artigos de excelência foram 

apresentados apenas nesse grupo de trabalho do XXII Encontro Nacional do Conpedi. 

Lucyellen Roberta Dias Garcia e Ricardo Almeida Zacharias fazem uma reflexão crítica 

sobre o fenômeno do ativismo judicial ante a omissão do Poder Legislativo no processo de 

consolidação do Estado Democrático de Direito; para tanto, abordam a crise de 

representatividade política vivenciada, que enseja o enfraquecimento da democracia e o 

descrédito da Instituição para com seus representados.  

Adriana Gomes Medeiros de Macedo e Artur Cortez Bonifácio também analisam o 

papel do Supremo Tribunal Federal examinando as causas da expansão da jurisdição 

constitucional com destaque para a omissão das demais funções do Estado - designadamente, 

do Poder Legislativo, ante a ausência de produção normativa, e do Executivo por deixar de 

realizar a Constituição por meio de políticas públicas.  

No texto de Arthur Bezerra de Souza Junior e Samantha Ribeiro Meyer-Pflug, os 

motivos que levaram ao surgimento e ao desenvolvimento do ativismo judicial, precipuamente, 

pelo Supremo Tribunal Federal, são estudados levando em conta os contornos traçados pelo 

Texto Constitucional para atividade judicial, as modificações trazidas pela Emenda à 

Constituição n. 45/04 e fatores como a abrangência, os limites e a legitimidade do ativismo 
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dentro de um Estado Democrático de Direito à luz da separação de poderes prevista na 

Constituição Federal de 1988. 

Rodolfo Luiz Maderic Richardo e Sérgio Pereira Braga trazem sua contribuição sob o 

tema da judicialização da política, enfrentando definições e conceitos basilares da organização 

do sistema jurisdicional brasileiro, reconhecendo o fenômeno da política em debate nos 

tribunais e os protagonistas que norteiam a formação do modelo político-jurisdicional 

brasileiro. 

O Supremo Tribunal Federal também foi analisado sob outros prismas.  

Carolina Lisowski e Priscila Cardoso Werner, por exemplo, tratam a democratização no 

Poder Judiciário possibilitada pela prática das audiências públicas realizadas no Supremo 

Tribunal Federal.  

Frederico Thales de Araújo Martos e José Antonio de Faria Martos analisam a 

dificuldade de acesso ao Supremo por conta do alargamento da jurisdição constitucional com o 

uso das súmulas vinculantes, que, segundo os autores, tem implicado em um fator que 

obstaculiza o acesso à justiça em razão das dificuldades de manejo do recurso extraordinário 

por conta dos filtros recursais e da caracterização da repercussão geral. 

A temática que integra a técnica legislativa das cláusulas gerais e o novo papel do juiz é 

objeto de análise no artigo de Antonio César Bochenek e Vinicius Dalazoana, que estudam o 

papel criativo que as cláusulas gerais atribuem aos magistrados. Ainda dentro dessa temática, 

Sergio Tadeu Pupo examina as margens de liberdade dada ao juiz, por concessão legislativa, 

para interpretar as cláusulas gerais, abordando os limites entre a criatividade e a arbitrariedade 

judicial. 

Dirceu Pereira Siqueira e Jaime Domingues Brito, por sua vez, vislumbram em seu 

artigo a busca de um sistema de precedentes ideal para o caso brasileiro, tomando por base a 

análise do sistema da common law. 

Concluindo, Flávia Elaine Soares Ferreira estudou o posicionamento do Supremo 

Tribunal Federal em relação à necessidade de criação da Defensoria e da afirmação de sua 

independência, ainda que haja posicionamentos políticos contrários de alguns estados que 

alegam já prestar a assistência jurídica efetiva. 
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Por fim, gostaríamos de externar nossos agradecimentos e parabenizar todos os autores 

pela excelência dos artigos apresentados no XXII Encontro do CONPEDI. 

Desejamos que você leitor, como nós, tenha a oportunidade de aprender e refletir a 

partir das abordagens expostas nos interessantes artigos que integram esta obra, animando-se a 

somar forças aos que empreendem grandes esforços para aprimorar o acesso à justiça no Brasil. 

Boa leitura! 

 

 

Coordenadoras do Grupo de Trabalho 

Professora Doutora Adriana Silva Maillart – UNINOVE 

Professora Doutora Fernanda Tartuce Silva – FADISP 
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O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA E AS TAXAS 
JUDICIÁRIAS 

 
 

THE FUNDAMENTAL RIGHT OF ACCESS TO JUSTICE AND JUDICIAL FEES 
 

 
LUCAS ANTÔNIO BUENO 
 

 
 

RESUMO 

 

O presente estudo trata-se de uma analise do direito fundamental de acesso à justiça e as taxas 
judiciárias. O estudo é composto e tem como escopo essencialmente a discussão sobre a 
efetivação do acesso amplo e irrestrito à justiça e o dever de pagar as taxas judiciárias para 
acessar o judiciário que prima facie é um paradoxo amparado constitucionalmente. Analisa 
para tanto a pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça acerca do Perfil da Fixação 
de Custas Judiciais no Brasil e Analise Comparativa da Experiência Internacional sob uma 
atenta investigação do ponto de vista constitucional do acesso à justiça e do pagamento das 
taxas judiciárias cobradas pelas unidades federadas. Assim a justificativa do estudo está 
amparada exatamente no paradoxo entre o direito fundamental de acesso à justiça, direito 
primeiro que viabiliza a realização dos demais e o dever estatuído pelas normas das unidades 
federativas de pagar as taxas judiciárias que muitas vezes são fixadas em valores elevados 
inviabilizando o acesso à justiça. Na confecção do trabalho foi utilizado essencialmente um 
estudo bibliográfico revisando a literatura até agora escrita sobre o tema e documental 
consistente na analise das decisões dos tribunais pátrios, principalmente do Supremo Tribunal 
Federal e da pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça. Destarte utiliza-se de uma 
forma de raciocínio dedutivo partindo da realidade geral do acesso à justiça e das taxas 
judiciárias para um estudo específico acerca das taxas judiciárias fixadas pelos Estados 
federados para as ações da seara civil em sentido amplo, do que os tribunais pátrios vêm 
entendendo sobre o tema e sobre os obstáculos que as taxas judiciárias podem causar ao livre 
acesso à justiça. Assim o artigo demonstra que na atividade legislativa concorrente dos 
Estados federados em fixar as taxas judiciárias legislações existem que ao fixar tais taxas em 
valores elevados criam diversos embaraços ao acesso à justiça, notadamente em relação aos 
hipossuficientes financeiramente. Demonstra ainda que a cobrança de elevadas taxas 
judiciárias não é única saída para a formação do orçamento do poder judiciário e que o 
princípio do livre acesso à justiça não pode ser inviabilizado sob o argumento de que o poder 
judiciário necessita de verba para prestar o serviço público de distribuição da justiça.   
 
 
 
 

 
Palavras-chave: Direitos fundamentais; acesso à justiça; taxas judiciárias. 
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ABSTRACT 
 

This paper is an analysis of the fundamental right of access to justice and judicial fees. 
Essentially, this article has as its scope the discussion about the effective wide and 
unrestricted access to justice and the duty to pay judicial fees in order to access the judicial 
branches that firstly is a paradox supported by constitution. This article analyzes the 
conducted research by the National Council of Justice parses about the “Profile legal setting 
costs in Brazil and its comparative analyses of International Experience” under a careful 
investigation to the access to the justice from the constitutional point of view, and the fees 
charged by Judicial Federal Units. So, the justification of this paper is supported between the 
fundamental right of access to righteousness, right which primarily enables the achievements 
of other rights, and the duty requirements established by the standards of the Federal Units to 
pay judicial fees which often are set at high values precluding the access to justice. It was 
essentially used in the preparation of this research, bibliographic review of so far written 
literature on the subject and documentary analyses based on the National courts decisions, 
especially the Supreme Federal Court and the research conducted by the National Council of 
justice. It was used a deductive way of reasoning from the general reality of access to justice 
and judicial fees for a specific study on the rates fixed by the Federal States for a vast civil 
area than what  the National Court has been understanding on the subject  and about the 
obstacles that the judicial fees cause the free access to justice. So, this paper shows that in the 
current legislative activity, by fixing rates in a high value create many embarrassments to the 
access to justice especially to the financially inept ones. And it also shows that charging 
expensive fees by the judicial branches and the free access to justice cannot prevent on the 
grounds that the Judiciary needs budget to provide the public service of justice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Fundamental rights; access to justice; judicial fees. 
 

 

 
 
 
 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

22



  

INTRODUÇÃO 
 

Este artigo aborda um estudo acerca do direito fundamental de acesso à justiça e o 

dever do pagamento das taxas judiciárias fixadas pelos Estados federados que por mais das 

vezes são normatizadas em valores tão elevados que obstaculiza o livre acesso à justiça.  

Assim se investigará o conceito e a delimitação do direito fundamental de acesso à 

justiça como um dos objetivos da república; analisará como as elevadas taxas judiciárias tem 

servido de óbice à concretização dos direitos fundamentais; estudará o paradoxo entre a 

inafastabilidade do judiciário e as elevadas taxas judiciárias dos Estados; verificará se as leis 

que fixam as taxas judiciárias padecem de inconstitucionalidade; e estudará o contraponto 

entre as elevadas taxas judiciárias e o postulado da proporcionalidade; 

Justifica-se a escolha do tema haja vista ser o acesso à justiça um direito fundamental 

que permite a tutela de todos os demais direitos tendo em vista a recorrente fixação de taxas 

judiciárias exorbitantes pelos Estados federados obstaculizando assim o acesso à justiça e a 

concretização dos direitos fundamentais, bem como ainda o presente estudo servirá de base 

para a atuação dos atores sociais na concretização do direito fundamental de acesso à justiça.  

Para a consecução deste trabalho foi realizado um estudo de índole bibliográfica 

revisando as literaturas até agora escritas sobre o tema relacionado e documental acerca da 

pesquisa realizada sobre as taxas judiciárias pelo Conselho Nacional de Justiça e também 

acerca das decisões dos tribunais pátrios, notadamente as do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Assim se utiliza de uma forma de raciocínio dedutivo partindo da realidade geral do 

acesso à justiça e das taxas judiciárias para um estudo específico acerca das taxas judiciárias 

fixadas pelas unidades federativas para as ações da seara civil em sentido amplo, do que o 

STF vêm entendendo sobre a matéria e sobre os obstáculos que as taxas judiciárias podem 

causar ao livre acesso à justiça, situação grave na consecução dos objetivos da república.  

O trabalho é composto de três capítulos sendo que no primeiro aborda o conceito e a 

delimitação do direito fundamental de acesso à justiça e o confronto entre o dever de pagar as 

taxas judiciárias e o direito de livre acesso ao judiciário. No segundo capítulo é abordado o 

paradoxo entre a inafastabilidade do poder judiciário e o pagamento das taxas judiciárias 

como requisito de acesso à justiça, abordando ainda a inconstitucionalidade que muitas destas 

normas padecem e por fim acerca das elevadas taxas judiciárias e o postulado da 

proporcionalidade.    
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CAPÍTULO 1 O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA E AS TAXAS 

JUDICIÁRIAS 

 

1.1 O direito fundamental de acesso à justiça como um dos objetivos da república  

 

Segundo Cappelletti (1988, p. 9) nos séculos XVIII e XIX no estado liberal em que 

vigorava a concepção individualista de justiça e direitos o acesso à justiça era apenas formal 

permitia apenas que um indivíduo pudesse propor uma ação ou defender-se de uma demanda 

contra si proposta, não se preocupando com o acesso efetivo, amplo e irrestrito. 

Neste sentido o acesso à justiça era para aqueles componentes da burguesia que 

detinham o poder do capital para “pagarem pela justiça”, aos demais eram lançados à própria 

sorte, pois neste modelo de estado a maioria da população era relegada a segundo plano pelo 

estado em diversos seguimentos, dentre eles, no acesso à justiça.  

Com a evolução do modelo de estado liberal burguês para o estado social do welfare 

state diversos direitos de classes foram declarados como, por exemplo, o direito dos 

consumidores, crianças, trabalhadores, e o direito substantivo de acesso à justiça. 

Bem é verdade ainda que quando o Estado passa a ter que atuar com condutas 

positivas na efetivação daqueles direitos consagrados nas constituições fez-se necessário 

lançar mão de um mecanismo, para caso o Estado se omitisse deste dever, para impô-lo a 

concretizar os nascentes direitos sociais. É nesta esteira que surge como fundamental o direito 

de acesso à justiça, no pensamento do acesso não só daqueles que conseguiam “pagar pela 

justiça”, mas também da grande massa de pobres que acessavam a justiça em busca de uma 

ordem jurídica mais justa.      

Cappelletti (1988, p. 12) informa que “o acesso à justiça pode, portanto, ser encarado 

como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico 

moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”. 

O direito de acesso à justiça é de tamanha importância que ele é pressuposto de todos 

os demais direitos, pois de nada adiantaria que a melhor das cartas de direito estabelecesse 

diversos direitos aos cidadãos se não lhes fossem assegurados a busca da justiça caso algum 

destes direitos fossem lesados ou ameaçados. 

Assim o direito fundamental de acesso à justiça se funda em três grandes marcos que 

são o Estado Democrático de Direito, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. De tal 

importância o mencionado direito que Cappelletti o chama de direito charneira, vale dizer 

aquele que antecede a todos os demais, o direito primeiro tamanha sua importância. 
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Nas pegadas ainda de Cappelletti (1988, p. 08) o acesso à justiça pode ser 

conceituado como um “sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou 

resolver seus litígios sob os auspícios do Estado.”   

O acesso à justiça não pode ainda ficar apenas no âmbito da abstração ele deve sair 

das declarações de direitos e ser efetivo permitindo não só um acesso ao judiciário, mas a uma 

justiça mais ampla que está além do poder judiciário, a novos meios alternativos de acesso à 

justiça, com a possibilidade de acesso e instrumentos extrajudiciais e privados de acesso à 

justiça que possibilite ao indivíduo ou grupo acessar não a uma mera justiça formal, mas a 

uma ordem jurídica justa e concretizadora dos direitos fundamentais, por sinal objetivo da 

república brasileira. 

Um acesso efetivo à justiça, seja judicial ou extrajudicial, é de tamanha importância 

que resulta e é uma das formas de atingir uma sociedade mais livre, justa e solidária, de 

erradicar a pobreza e as desigualdades sociais promovendo o bem de todos alcançando assim 

os objetivos da república.  

Segundo Almeida (2010) o direito fundamental de acesso à justiça é hodierno um dos 

pontos centrais do pensamento crítico do direito e transformador deste. Assim informa o 

mencionado autor que:   

 
Não há como pensar no Direito, hoje, sem pensar no acesso a uma ordem jurídica 
adequada e justa. Direito sem efetividade não tem sentido. Da mesma forma, não há 
democracia sem acesso à justiça, que é o mais fundamental dos direitos, pois dele, 
como manifestaram Mauro Cappelletti e Bryant Garth, é que depende a viabilização 
dos demais direitos. Com efeito, a problemática do acesso à justiça é, atualmente, a 
pedra de toque de reestruturação da própria ciência do Direito. 

      

O direito fundamental de acesso à justiça não se traduz apenas no 

acesso, ou seja, a entrada no poder judiciário ou outro meio de busca da justiça, 

mas além deste acionamento o direito fundamental de amplo e irrestrit o acesso 

à justiça importa ainda em um resultado rápido, satisfativo que tenha além de 

um fácil acesso à justiça também uma fácil e rápida saída do sistema de justiça  

com uma solução concretizadora. 

O acesso à justiça é fundamental  como um instrumento de t ransformação 

da realidade social e é essencial à dignidade da pessoa humana, cujo princípio 

tem estreita relação sem o qual o acesso à justiça deixa de ter fundamento, pois 

é por meio do eficaz acesso à justiça que os direitos são  concretizados. 
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Almeida (2010) enfoca o acesso à justiça como um método de 

pensamento que une teoria e prática. Informa que o método positivista legalista 

criou um sistema de pensamento hermético que se declarava auto -suficiente.  

O novo método de pensamento que tem como um de seus pilares o 

acesso à justiça se preocupa com a interpretação voltada para a realidade social 

e é nela que se busca a concretização dos direitos . 

No âmbito internacional o acesso à justiça tem sido preocupação 

constante nos diversos e mais importantes pactos sobre direitos humanos.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 8º. estabelece 

que “toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais 

competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos 

pela constituição ou pela lei.”  

No mesmo sentido a Convenção Americana de Direitos Humanos em seu artigo 8º. 

1. disciplina que: 
toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 
prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 
formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter 
civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 

Por fim a Convenção Européia de Direitos Humanos em seu artigo 13.º (Direito a um 

recurso efetivo) informa que: 

qualquer pessoa cujos direitos e liberdades reconhecidos na presente Convenção 
tiverem sido violados tem direito a recurso perante uma instância nacional, mesmo 
quando a violação tiver sido cometida por pessoas que atuem no exercício das suas 
funções oficiais. 

No Brasil o direito de acesso à justiça permeia toda a Constituição da República 

(CR) restando presente em várias partes de seu texto. Especificamente está previsto no artigo 

5º., XXXV que prevê que “a lei não excluirá da apreciação o poder judiciário lesão ou ameaça 

a direito.” Com a edição da Constituição de 1988 o direito ao livre acesso à justiça foi elevado 

a direito fundamental do ser humano que pode ser entendido tanto do ponto de vista 

individual como coletivo.  

Como mencionado o direito de acesso à justiça previsto no artigo 5º., XXXV está 

descrito dentro do Capítulo I DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS 

que se encontra dentro do título maior II DOS DIREITOS E GARANTIAS FUDAMENTAIS. 

Assim do ponto de vista formal é indiscutível que o direito de acesso à justiça é 

um direito fundamental. O caráter de direito fundamental do acesso à justiça não é somente 
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formal, mas também do ponto de vista material este direito se enquadra dentre os direitos 

fundamentais da pessoa humana. Acerca dos direitos fundamentais Ribeiro (2008, p. 277) 

assevera que:  

 
‘direitos fundamentais’ seriam aqueles direitos, espécies do gênero direitos 
humanos, que em determinado momento histórico, político, cultural, e social de um 
povo, este resolveu positivá-los no ordenamento jurídico, sobretudo na Carta 
Magna, ou seja, na Constituição Federal. 

 
Neste sentido ainda é o entendimento de Sarlet (2006, p. 35) ao disciplinar que os 

“direitos fundamentais se aplicam para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e 

positivados na esfera do direito constitucional positivo de determinado Estado”.                                      

Por fazer parte de um mínimo existencial de direitos da pessoa, por ser parte 

integrante da dignidade da pessoa humana, do Estado Democrático de Direito e da cidadania é 

que o direito de acesso à justiça além de formal é materialmente fundamental.  

O direito de acesso à justiça se desponta no novo paradigma constitucional de 1988 

como um direito primeiro que todos os atores sociais, públicos e privados, podem lançar mão 

para concretizar os comandos constitucionais dos objetivos da república. Não se pode olvidar 

que a Carta de 1988 declarou diversos direitos e se abriu a um rol ainda maior pela 

elasticidade do parágrafo 2º. do artigo 5º, assim para se garantir estes direitos o acesso à 

justiça é fundamental. 

Justamente por esta razoável declaração de direitos nunca antes experimentada é que 

se muda o foco de interpretação e concretização dos direitos fundamentais. Não se preocupa 

hodierno, como em outros tempos, com as declarações de direito, mas sim como efetivar a 

vasta declaração de direitos estabelecida na CR/88 e sua cláusula aberta do parágrafo 2º. do 

artigo 5º. e de outros diplomas normativos, em como alcançar os objetivos por ela traçados.      

É justamente neste sentido que surge a importância do acesso à justiça, pois para 

garantir o que se declara nas cartas de direitos, seja na CR, nos tratados e convenções 

internacionais ou outros documentos há que se possibilitar um efetivo acesso à justiça.     

Nesta esteira é o que entende e ensina Bobbio (1.992, p. 25) asseverando que:  

 
Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, 
num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são estes 
direitos, qual é a sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou 
históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-
los para impedir que, apesar das solenes declarações, sejam continuamente violados.      
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Assim surge a importância do aceso à justiça para que as lesões ou ameaças a direitos 

não se perpetuem, para se dar concretude a vasta declaração de direitos estabelecida há que se 

propor um livre acesso à justiça que seja amplo e irrestrito sem qualquer obstáculo, seja de 

ordem normativa ou interpretativa. 

Os direitos explicitados nos documentos normativos podem ser exigidos extra ou 

judicialmente. Extrajudicialmente poderá ser exigidos e concretizados pelos atores sociais, 

públicos ou privados através da luta política.      

Os atores sociais estatais (ou públicos) são aqueles ligados à burocracia estatal, à 

administração pública em qualquer das esferas das funções do Estado, notadamente os agentes 

políticos. Ao passo que os atores privados são todos aqueles que não se encontram ligados 

diretamente à administração pública, aos atores estatais, mas que querem participar da esfera 

pública nos debates da efetivação das políticas públicas.        

A participação dos atores sociais na efetivação dos direitos fundamentais é 

extremamente importante, pois muda seu papel de apenas um espectador e objeto estático 

para um componente participativo e decisivo na implementação e concretização de tais 

direitos, possibilitando com sua participação uma maior efetividade dos direitos 

fundamentais, alcançando assim e de forma sustentável os objetivos da república.         

 Poderá ainda a concretização dos direitos em uma segunda etapa ser efetivado 

através do judiciário, pelos próprios atores sociais ou outros, pelo principio da 

inafastabilidade do judiciário e é neste sentido justamente que surge a problemática aqui 

tratada entre o livre acesso á justiça e o pagamento das elevadas taxas judiciárias.  

 

1.2 As taxas judiciárias e o acesso à justiça 

 

As taxas judiciárias que se paga para ter a prestação de um serviço judiciário em 

princípio é um paradoxo em relação ao livre acesso à justiça que dependendo da interpretação 

e tratamento normativo poderá obstaculizar o acesso à justiça. 

A Constituição da República ao tratar do regime Da Tributação e do Orçamento em 

seu artigo 145, II conceitua a taxa genericamente falando como uma contraprestação “em 

razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 

públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.” 

Em semelhante conceito o Código Tributário Nacional no artigo 77 disciplina como 

uma das espécies tributárias: 
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as taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos 
Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições tem como fato gerador o 
exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço 
público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

      

Assim a taxa é uma contraprestação paga pelo contribuinte ao Estado pelo seu 

exercício regular do poder de polícia ou pela prestação efetiva ou potencial de um serviço por 

parte do ente estatal. 

Machado (1997) em sua obra Curso de Direito Tributário conceitua a taxa como 

"espécie de tributo cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia, ou o serviço 

público, prestado ou posto à disposição do contribuinte." 

Por sua vez Torres (1998) afirma que: 

A taxa é um tributo contraprestacional, posto que vinculado a uma prestação estatal 
específica em favor do contribuinte. É cobrada pela prestação de serviços públicos 
ou pelo exercício do poder de polícia. (...) A taxa é devida pela utilização efetiva do 
serviço público: sempre que o contribuinte usufruir de unidades autônomas de 
serviço público deverá efetuar o pagamento respectivo. 

O conceito de taxa judiciária não difere do conceito de taxas em geral, pois a taxa 

judiciária é uma especificidade das taxas. Assim a taxa judiciária pode ser conceituada como 

o pagamento pelo contribuinte de determinado valor que deriva da prestação do serviço 

público de natureza forense através do serviço judiciário que o Estado já prestou ou prestará.  

Uma diferença que se costuma fazer no âmbito das taxas judiciárias é a separação 

entre taxas em sentido estrito, custas e emolumentos.   

As taxas judiciárias em sentido estrito, como acima já mencionado, são devidas 

como um pagamento pela prestação de um serviço de natureza forense que está ligada mais 

estritamente a atuação dos magistrados e membros do ministério público. 

As custas processuais "são as despesas do processo ou os encargos decorrentes dele, 

desde que fixados ou tarifados em lei", na definição de De Plácido e Silva (1982, p. 595). As 

custas são o pagamento feito aos serventuários da justiça para sua atuação específica, por 

exemplo, do oficial de justiça para realizar uma penhora. Pode se dizer que as taxas judiciárias 

remuneram a prestação do serviço forense de forma geral ao passo que as custas remuneram 

os serviços específicos da realização da atividade forense. 

Esta conceituação nem sempre é tão simples havendo autores que conceituam as 

espécies de taxas judiciárias exatamente ao contrário do aqui exposto. Contudo, como a 

conceituação aqui apresentada é aceita de forma mais ampla pela literatura especializada e 

jurisprudência se trabalhará os conceitos nesta forma apresentada.   

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

29



  

Por fim os emolumentos são de conceituação mais simples e aceita de forma mais 

generalizada como sendo o pagamento pela prestação dos serviços notariais dos cartórios 

extrajudiciais. Slaib Filho neste sentido argumenta que: 

  
A taxa judiciária é devida em razão da atuação dos serviços dos magistrados e 
membros do Ministério Público, em qualquer procedimento judicial, as custas pelo 
processamento dos feitos a cargo dos serventuários de justiça e os emolumentos 
pelos serviços notariais e de registro, estes prestados por meio de delegação ao setor 
privado ex vi do art. 236, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei 8.935/94. 

 

Para o presente trabalho se usará o termo taxa judiciária em seu sentido amplo como 

sinônimo de taxas em sentido estrito e custas. As taxas judiciárias pagas pela prestação dos 

serviços forenses como acima mencionado da forma elevada como é posta na maior parte dos 

entes federados criam diversos obstáculos ao acesso à justiça.    

Cappelletti em estudo sobre o tema identificou três obstáculos que inviabilizam o 

acesso à justiça: custas judiciais, possibilidade das partes e os problemas relacionados aos 

interesses difusos.  

Os problemas com as partes se relacionam principalmente pela falta de recursos 

financeiros para o pagamento de honorários de advogados para patrocinarem seus interesses, à 

falta de aptidão no reconhecimento de quais são seus direitos e onde reivindicá-los.  

Neste sentido ainda Cappelletti (1988) reconhece mais dois grandes problemas 

dentro da capacidade das partes ao livre acesso à justiça. O um é que os litigantes habituais, 

geralmente os grandes grupos econômicos, tem muito mais facilidades de enfrentar um 

processo judicial justamente por terem a experiência forense trazida de outros processos ao 

passo que o litigante eventual muitas vezes jamais acessou a justiça é um neófito naquele 

meio não sabendo ao certo como se dá o funcionamento da máquina judiciária. O dois se 

relaciona ao poder financeiro uma vez que aqueles abastados financeiramente têm mais 

possibilidades de suportarem uma longa demanda judicial em relação a um hipossuficiente. 

Nesta esteira ainda Cappelletti reconhece um especial problema dos interesses 

transindividuais por certo que por uma questão natural (psicológica) os cidadãos se interessam 

em acessar a justiça para resolução de problemas individuais não se interessando muitas vezes 

pela resolução de problemas de índole coletiva que tem uma falsa aparência de prejudicá-lo 

menos que uma lesão a um direito individual. 

Para o presente trabalho a maior importância dentre os três grandes obstáculos 

encontrados por Cappelletti são as custas judiciais, chamadas aqui de taxas judiciárias. 

Assevera o autor (1988, p. 15/16/17) que:  
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A resolução formal de litígios, particularmente nos tribunais, é muito dispendiosa na 
maior parte das sociedades modernas. (p. 15).   
O alto custo para as partes é particularmente óbvio sob o sistema americano, que não 
obriga o vencido a reembolsar ao vencedor os honorários despendidos com seu 
advogado. Mas os altos custos também agem como uma barreira poderosa sob o 
sistema, mais amplamente difundido, que impõe ao vencido os ônus da 
sucumbência. Nesse caso, a menos que o litigante em potencial esteja certo de 
vencer – o que é de fato extremamente raro, dadas as normais incertezas do processo 
– ele enfrenta um risco ainda maior do que o verificado nos Estados Unidos. A 
penalidade para o vencido em países que adotam o princípio da sucumbência é 
aproximadamente duas vezes maior ele pagará o custo de ambas as partes. (p. 16/17). 

 

As taxas judiciárias (chamadas por Cappelletti de custas) é um fator que inibe 

quando não inviabiliza totalmente o acesso à justiça por parte dos hipossuficientes 

financeiramente questão grave na busca dos direitos e na concretização de uma constituição 

que se diz cidadã. Não somente por parte daqueles que não conseguem pagar as taxas 

judiciárias, mas também mesmo para aqueles que possuem razoável condição financeira as 

taxas judiciárias quando fixadas em valores elevados, como ocorre na maioria dos entes 

federados brasileiros, dificulta o acesso à justiça mesmo para os que conseguem pagá-las.  

Não se defende uma total isenção das taxas judiciárias de forma ampla e irrestrita, 

mas sim que sejam criados mecanismos, como a assistência jurídica integral e gratuita, 

valores menores e mais acessíveis de taxas judiciárias à população de baixa renda, dentre 

outros, que possibilite os atores sociais, o cidadão acessar a justiça sem qualquer restrição de 

ordem financeira a fim de concretizar os objetivos delineados pela constituição. As taxas 

judiciárias não podem obstaculizar e nem inibir o acesso à justiça, nem mesmo pode ser 

osbtáculo que não permita a livre atuação das partes nem criar óbices quando uma vez 

acessada a justiça o cidadão desista de sua busca.     

Assim a obrigatoriedade do pagamento das elevadas taxas judiciárias cria um duplo 

problema, primeiro a pessoa já está lesada ou ameaçada de lesão por uma ação ou omissão, 

segundo para acessar a justiça na tentativa de resolução de seu problema tem que pagar as 

elevadas taxas judiciárias causando assim um segundo problema que muitas vezes é 

intransponível ao cidadão levando-o a deixar de acessar a justiça causando uma grave lesão ao 

direito fundamental de livre e amplo acesso à justiça, e, por conseguinte, um retrocesso nos 

direitos fundamentais que, por consequência, ainda poderá negar a concretização dos 

objetivos da república que poderiam ser efetivados pela interveniência do acesso à justiça.        

Santos (1997, p. 42) também identificou o problema nos seguintes termos:  

 
Estudos revelam que a justiça civil é cara para os cidadãos em geral, mas revelam, 
sobretudo que a justiça civil é proporcionalmente mais cara para os cidadãos 
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economicamente mais débeis. É que são eles fundamentalmente os protagonistas e 
os interessados nas ações de menor valor e é nessas ações que a justiça é 
proporcionalmente mais cara, o que configura um fenômeno da dupla vitimização 
das classes populares face à administração da justiça. 
  

Tendo em vista o óbice que as elevadas taxas judiciárias causam ao livre acesso à 

justiça Cappelletti criou três posições básicas, ou como denominado por ele ondas 

renovatórias, que buscam mecanismos para superação dos obstáculos do acesso à justiça. 

A primeira onda renovatória de acesso à justiça, e que interessa para este trabalho, 

foi à assistência judiciária sendo o primeiro e mais relevante esforço para incrementar o 

acesso à justiça nos países ocidentais concentrando-se em proporcionar serviços jurídicos 

gratuitos aos hipossuficientes financeiramente. Esta primeira grande onda consistia na isenção 

do pagamento de taxas dos processos para as pessoas pobres que, pela falta de recursos, não 

tinham acesso à justiça.  

Cappelletti (1988, p. 31/32) neste diapasão informa que “os primeiros esforços 

importantes para incrementar o acesso à justiça nos países ocidentais concentraram-se, muito 

adequadamente em proporcionar serviços jurídicos para os pobres.”            

Nos países centrais da Europa e Estados Unidos desde a década de 1970 há uma 

crescente importância na defesa da assistência judiciária para os pobres no sentido de 

concretizar e ampliar o acesso à justiça, pois este é um direito fundamental e uma poderosa 

ferramenta para combater a pobreza. 

No Brasil o acesso à justiça tem sido de extrema importância, pois nele se permite 

buscar, principalmente através do judiciário, a concretização de todos os demais direitos que 

se encontram declarados na Constituição da República e nas normas infraconstitucionais, mas 

que muitas vezes não tem qualquer efetividade. 

Assim é de importância capital que a obrigatoriedade do pagamento de taxas 

judiciárias não obstaculize ou dificulte o acesso à justiça que mais uma vez poderá contribuir 

para a efetivação dos objetivos da república. Para tanto deve-se fortalecer a assistência 

jurídica integral e gratuita, criar outros mecanismos de gratuidade judiciária, como exemplo, a 

gratuidade judiciária parcial, estabelecer valores acessíveis e formas mais interessantes e 

racionais de pagamento para aqueles que não conseguem a gratuidade judiciária e vão pagar 

as taxas judiciárias, tudo para que se tenha um amplo e irrestrito acesso à justiça. É no acesso 

ao judiciário, que é uma parte do acesso à justiça, porém não esta em sua totalidade, que se 

encontra uma forma poderosa no sentido de combater a pobreza, fortalecer a democracia e o 

Estado Democrático de Direito e dar dignidade à pessoa humana, uma vez que é no poder 

judiciário que se busca a efetivação dos direitos. 
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Para que o acesso à justiça e o pagamento das taxas judiciárias não sejam duas 

variantes paradoxais e que possam conviver deve-se criar diversos mecanismos facilitadores 

de acesso à justiça sem perder de vista a necessidade do cidadão pagar por este serviço 

específico e divisível lhe prestado sim, contudo que esta necessidade de pagamento não 

obstaculize ou restrinja a busca pela justiça, pois neste caso o Estado será um Estado 

violentador dos direitos fundamentais da pessoa humana e impedindo que os direitos 

constitucionais declarados não se efetivem. 

Cappelletti, como mencionado, traz ainda mais duas ondas renovatórias da justiça, a 

questão acerca dos interesses difusos e a mudança na conjuntura da justiça, porém ambas não 

sendo objeto deste trabalho apenas por rigor científico se analisará rapidamente. Informa 

Cappelletti que a segunda onda para a solução proposta para o acesso à justiça foi a 

representação jurídica para os interesses difusos. 

Neste sentido menciona o autor (1988, p. 49) que “a concepção tradicional do 

processo civil não deixava espaço para a proteção dos direitos difusos. O processo era visto 

apenas como um assunto entre duas partes [...]” É neste sentido que nasce a segunda onda 

renovatória de acesso à justiça, um acesso coletivo possibilitando que os desfavorecidos 

financeiramente e aqueles que demandem causas pequenas não fiquem afastados da justiça. 

Bem como ainda muda-se o foco do acesso individual para o acesso coletivo à justiça o que 

possibilita uma maior concretização do direito e de forma que atinja mais pessoas 

possibilitando assim um aceso mais efetivo.     

A terceira onda renovatória de acesso à justiça é uma verdadeira mudança nos 

diversos instrumentos de acesso à justiça. Aqui se busca uma mudança na conjuntura do 

acesso à justiça. 

Cappelletti (1988, p. 68) informa que muitas vezes apenas o deferimento da justiça 

gratuita e a possibilidade da busca dos direitos através da tutela coletiva não é o bastante e 

esta busca se reveste apenas de caráter formal. Nesta esteira informa o autor que:  
 

O novo enfoque de acesso à justiça, no entanto, tem alcance muito mais amplo. Essa 
“terceira onda” de reforma inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial seja por meio 
de advogados particulares ou públicos, mas vai além. Ela centra sua atenção no 
conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados 
para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas.    

   

Destarte a terceira onda de acesso à justiça busca dar efetividade neste acesso trata 

assim dos diversos procedimentos e processos criados para possibilitar este acesso efetivo. 

Seria assim a assistência jurídica integral, a celeridade, justiça não só judicial, mas também 
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extrajudicial, a reforma e modernização dos instrumentos processuais e do próprio judiciário, 

instrumentos extrajudiciais e privados de acesso à justiça. 

Assim conclui-se provisoriamente que o pagamento de taxas judiciárias não é 

contrario por si só ao acesso à justiça. O paradoxo do acesso à justiça se depara quando é 

exigido pelo Estado, no caso deste trabalho pelos Estados federados, altas taxas judiciárias 

para se acessar a justiça surgindo aqui a problemática entre o livre acesso à justiça e o 

pagamento de elevados valores para se acessar esta justiça o que poderá levar o afastamento 

do judiciário dos cidadãos, dos atores sociais privados e até mesmo públicos a buscarem a 

concretização dos direitos fundamentais. Uma constituição que se diz cidadã não pode 

restringir a busca dos direitos por intermédio do judiciário.     

 

CAPÍTULO 2 AS ELEVADAS TAXAS JUDICIÁRIAS COMO UM ÓBICE AO 

LIVRE ACESSO À JUSTIÇA  

 

1.1 O paradoxo entre a inafastabilidade do judiciário e as elevadas taxas judiciárias das 

unidades federadas 

 

O direito de acesso amplo à justiça foi uma das maiores conquistas modernas do 

ordenamento jurídico pátrio. Entre as diversas facetas deste acesso à justiça se encontra o 

acesso ao judiciário. 

Estabelece a Constituição da República, como mencionado anteriormente, no artigo 

5º. inciso XXXV que “a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a 

direito.” Tal princípio tem sido denominado de acesso ao judiciário ou indeclinabilidade da 

jurisdição ou inafastabilidade do poder judiciário.     

Como bem informa Porto (2009, p. 49), “uma das variantes do acesso à justiça é a 

própria garantia-dever da inafastabilidade de controle jurisdicional, ou seja, a inviabilidade de 

se pôr obstáculos ao cidadão em buscar seu direito junto ao Poder Judiciário.” 

O princípio da inafastabilidade do judiciário significa que nenhuma lesão a direito ou 

ainda que a lesão não tenha ocorrido e que se trate apenas de uma ameaça poderá ser afastada 

da apreciação do poder judiciário. É no judiciário que se encontra amparo para a busca de 

qualquer socorro na lesão ou ameaça aos direitos do cidadão. É neste órgão que todos 

depositam suas confianças de que as arbitrariedades e injustiças, muitas vezes cometidas pelas 

outras funções estatais, não se perpetuem segundo a vontade de estados ou dirigentes estatais 

de qualquer forma que sejam tais injustiças e arbítrios. Segundo Tavares (2010, p. 724):  
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o princípio em questão significa que toda controvérsia sobre direito, incluindo a 
ameaça de lesão não pode ser subtraída da apreciação do poder judiciário. Sob este 
enfoque, o comando constitucional dirige-se diretamente ao legislador que pode 
pretender, por meio de lei delimitar o âmbito de atividade do poder judiciário, até 
porque uma ocorrência dessas chocar-se-ia frontalmente com o princípio maior da 
separação dos poderes. 

 

 O princípio da inafastabilidade do judiciário decorre do monopólio da jurisdição. 

Assim como o Estado tem a prerrogativa de “dizer o direito” não poderá o mesmo criar 

obstáculos no acesso a esta jurisdição, pois seria um verdadeiro contra-senso monopolizar a 

jurisdição e ao mesmo tempo criar obstáculos para que se busque esta jurisdição. 

É neste sentido que surge a problemática da inafastabilidade da jurisdição e as 

elevadas taxas judiciárias, pois quando as normas dos entes federados criam elevadas taxas 

judiciárias para acessar este serviço está afastando a jurisdição.       

Quando a CR diz que seu objetivo é criar uma sociedade livre, justa e solidária, que 

objetiva erradicar a pobreza, a desigualdade social e promover o bem de todos, criar obstáculo 

(altas taxas judiciárias) que este objetivo seja alcançado, muitas vezes com o auxílio do 

judiciário é negar a concretização de tais objetivos.  

Quando o inciso XXXV do artigo 5º. da CR prevê que “a lei não excluirá da 

apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito” quer informar que não poderá o 

legislador infraconstitucional criar normas que afastem a jurisdição.  

Esta vedação da criação de normas que afaste a jurisdição não é apenas de índole 

iminentemente normativa vedando o acesso ao judiciário em determinados casos ou matérias, 

mas também de índole econômica, o comando constitucional também veda a criação de 

normas pelo Estado que estabeleça elevadas taxas judiciárias e quando isto ocorre o Estado, 

no caso deste trabalho o ente federado, está flagrantemente afastando a jurisdição. 

O comando da inafastabilidade da jurisdição não proíbe somente ao legislador de 

criar normas que afastem a jurisdição, normas que estabeleçam taxas judiciárias elevadas, mas 

também este comando além de ser dirigido ao legislador é dirigido ao judiciário vedando a 

este órgão que permita que normas que estabeleçam elevadas taxas judiciárias convivam no 

ordenamento jurídico. Assim não poderá ninguém indistintamente criar obstáculo de ordem 

econômica para o aceso ao judiciário.      

A Constituição Portuguesa em seu artigo 20. 1 traz especificamente a vedação da 

inafastabilidade do poder judiciário por falta de recursos econômico-financeiros ao 

estabelecer que “a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus 
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direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por 

insuficiência de meios econômicos”. 

A Constituição brasileira não tem idêntico tratamento da matéria de forma expressa, 

contudo o mesmo direito e significado pode se extrair da interpretação do inciso XXXV do 

artigo 5º. não sendo possível que qualquer norma vede ou obstaculize o acesso ao judiciário 

por falta de recursos financeiros.   

Observando as legislações estaduais brasileiras com relação às normas que 

estabelecem as taxas a serem pagas para se obter a prestação do serviço judiciário por mais 

das vezes, o aspirante da obtenção do acesso ao judiciário deve recolher taxas tão elevadas 

que sua condição financeira não permite o que afasta a jurisdição dos que não possuem boas 

condições financeiras questão grave de lesão aos direitos fundamentais.     

As normas estaduais e distrital que fixam elevadas taxas judiciárias torna tão onerosa 

para os hipossuficientes a busca da tutela jurisdicional que se cria uma verdadeira afronta ao 

princípio da inafastabilidade do poder judiciário causando um retrocesso nos direitos 

fundamentais um rebaixamento na condição humana e uma negação dos objetivos da 

república.  Para Dinamarco (2000) o Estado que cria obstáculos de ordem financeira para a 

tutela jurisdicional é verdadeiramente um Estado inimigo do cidadão. Assevera o autor que:   

 
quando o próprio Estado vem a opor óbices à efetividade da tutela que ele mesmo se 
comprometeu a conceder a quem ostenta direitos lesados. Tal é a figura do Estado-
inimigo, de que venho seguidamente falando e que se consubstancia no Estado como 
grande responsável [...].  

 

Pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizada em 2010 através do 

Departamento de Pesquisa Judiciária intitulada “Perfil da Fixação de Custas Judiciais no 

Brasil e Análise Comparativa da Experiência Internacional” traz um mapeamento de como os 

entes federativos tem tratado a cobrança de taxas judiciárias para o acesso à justiça. 

Da analise da pesquisa (que o presente trabalho se baseia) observa-se que os entes 

federados têm fixado normas de cobranças de taxas judiciárias de forma totalmente diversas 

de um Estado para outro além de cobrar valores extremamente elevados que afasta a 

jurisdição daqueles que não conseguem pagar as taxas judiciárias.   

A pesquisa demonstra que para se propor uma hipotética ação de R$ 100.000,00 

(cem mil reais) no Distrito Federal (DF) o jurisdicionado deverá pagar o valor de R$ 296,55 

(duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) de taxas judiciárias aqui 

entendidas lato senso. 
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Ao passo que para se propor a mesma ação no mesmo valor de R$ 100.000,00 (cem 

mil reais) no Estado de Sergipe paga-se o importe de R$ 1.825,00 (um mil e oitocentos e vinte 

e cinco reais), sendo que no Estado da Paraíba (PB), onde foi constatado o maior valor da taxa 

judiciária, paga-se o insustentável valor de R$ 5.190,50 (cinco mil e cento e noventa reais e 

cinquenta centavos). 

Este estudo além de demonstrar a falta de qualquer critério na fixação das taxas 

judiciárias demonstra que na maioria dos Estados brasileiros tais taxas são extremamente 

elevadas o que dificulta, quando não inviabiliza totalmente, o acesso do hipossuficiente à 

jurisdição, ou seja, afastando-a.        

O mesmo estudo demonstra que para propor uma hipotética ação de um valor 

bastante inferior, no caso R$ 2.000,00 (dois mil reais) em 37% (trinta e sete por cento) das 

unidades federadas brasileiras paga-se mais de 10% (dez por cento) do valor da causa sendo 

que no Estado do Mato Grosso paga-se o valor de R$ 378,99 (trezentos e setenta e oito reais e 

noventa e nove centavos) e no Estado do Ceará onde foi registrada a maior alta para o valor 

da causa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) o valor da taxa judiciária chega a R$ 610,99 

(seiscentos e dez reais e noventa e nove centavos), ou seja, mais de 30% sobre o valor da 

causa. Por outro lado para se acessar o judiciário com uma ação com o mesmo valor em 

Rondônia deve-se recolher apenas o valor de R$ 30,00 (trinta reais).            

Este estudo demonstra que os Estados não têm qualquer critério financeiro nem 

social, tal como o índice de pobreza da população o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) na fixação das taxas judiciárias. Estas altas taxas judiciárias criam verdadeiras barreiras 

no acesso ao judiciário afastando a jurisdição daqueles que mais precisam, os pobres.  

Neste sentido quando a Constituição determina que nenhuma lei poderá afastar da 

apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito quer dizer também que não poderá 

haver nenhuma lei que crie taxas judiciárias elevadas, pois assim estará de forma indireta 

afastando a jurisdição do cidadão.  

É verdade que estas normas não afastam a jurisdição de forma direta vedando que 

determinadas matérias sejam revistas pelo judiciário, mas criando sérias barreiras de ordem 

financeira que de forma indireta afasta a jurisdição e justamente daqueles que não conseguem 

arcar coma as elevadas taxas judiciárias.   

Justamente por obstaculizar o acesso à jurisdição, afastando da apreciação do 

judiciário lesão ou ameaça a direitos é que estas normas que fixam elevadas taxas judiciárias 

são inconstitucionais tendo sido objeto de declaração pelo STF, conforme o seguinte julgado: 
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CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA JUDICIÁRIA e CUSTAS: 
NATUREZA JURÍDICA. TAXA JUDICIÁRIA E CUSTAS: ESTADO DE MINAS 
GERAIS. Lei Mineira nº 6.763, de 1975, art. 104, §§ 1º e 2º, com a redação do art.1º 
da Lei Mineira nº 12.729, de 30.12.97. Tabela J referida no art. 104 da Lei Mineira 
nº 6.763/75, com a alteração da Lei Mineira nº 12.729/97. Tabelas de custas anexas 
à Lei Mineira nº 12.732, de 1997, que altera a Lei Mineira nº 12.427, de 1996. I. - 
Taxa judiciária e custas: são espécies tributárias, classificando-se como taxas, 
resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que têm como 
base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo 
que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada, 
devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça. [...] II. - 
Taxa judiciária do Estado de Minas Gerais: Lei Mineira nº 6.763, de 26.12.75, art. 
104, § 1º e 2º, com a redação do art. 1º da Lei Mineira nº 12.729, de 30.12.97, e 
Tabela J referida no citado art. 104: argüição de inconstitucionalidade com pedido 
de suspensão cautelar. III. - Custas: Tabelas anexas à Lei Mineira 12.732, de 1997, 
que altera a Lei Mineira nº 12.427, de 27.12.96, que dispõe sobre as custas devidas 
ao Estado no âmbito da Justiça Estadual: argüição de inconstitucionalidade: itens I e 
II, Tabelas A e B e C e D. IV. - Necessidade da existência de limite que estabeleça a 
equivalência entre o valor da taxa e o custo real dos serviços, ou do proveito do 
contribuinte. Valores excessivos: possibilidade de inviabilização do acesso de 
muitos à Justiça, com ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle 
judicial de lesão ou ameaça a direito: CF art. 5º, XXXV. Cautelar deferida. (grifo). 
  

Normas estaduais que fixam valores elevados de taxas judiciárias, fato que tem sido 

corriqueiro nos entes da federação brasileira, afastam a jurisdição principalmente daqueles 

hipossuficientes financeiramente e, portanto padecem de inconstitucionalidade que deve ser 

declarada pelo poder judiciário sem perder de vista ainda a extrema e urgente necessidade de 

lei federal regulamentando a matéria ainda que de forma geral diante de sua competência 

concorrente para tornar o direito fundamental de acesso à justiça concreto.     

O problema também afeta de forma peculiar os atores sociais principalmente os 

privados e cria um verdadeiro contra-senso, pois permite a estes acessar a jurisdição na busca 

da efetivação dos objetivos da república, direitos fundamentais, sendo louvável sua ação e até 

mesmo incentivada, e ao mesmo tempo limita sua atuação criando obstáculos de ordem 

financeira ao exigir elevadas taxas judiciárias, contra-senso este que se torna uma verdadeira 

inconstitucionalidade.      

  

2.2 As normas dos entes federados que estabelecem as taxas judiciárias e suas 

inconstitucionalidades 

 

Um dos maiores problemas acerca das cobranças das taxas judiciárias é a 

discrepância dos valores cobrados pelas unidades federativas e a falta de critério do ponto de 

vista da fixação dos valores. 

O art. 24 da CR dispõe que “compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses”. Nos termos ainda dos § 1º. e 
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2º. do mesmo artigo como regra geral da competência concorrente as normas editadas pela 

União são de caráter geral e as dos Estados são específicas de acordo com características da 

unidade federada e quando a lei geral não existe o Estado federado exerce a competência 

legislativa plena. 

Ocorre que no âmbito da União não há qualquer norma que disciplina as cobranças 

de custas (aqui denominadas taxas judiciárias) e, portanto os Estados brasileiros exercem a 

competência legislativa plena editando leis sem qualquer limitação jurídica e financeira com 

valores totalmente diversos entre os entes federados e muitas vezes com valores 

extremamente elevados residindo aqui uma prática que obstaculiza o livre acesso à justiça 

padecendo essas normas de inconstitucionalidade.       

Consoante a pesquisa do CNJ acerca do “Perfil da Fixação de Custas Judiciais no 

Brasil e Analise Comparativa da Experiência Internacional” algumas características foram 

encontradas em vários Estados federados tais como: valores totalmente diversos tanto no que 

tange ao mínimo, quanto ao valor máximo das taxas; fixação de porcentagem de forma que 

quanto menor o valor da causa maior a incidência das taxas; omissão de limites máximos; 

divergência na própria conceituação de taxas e custas; cobrança de valores elevados na 

primeira instancia e mínimos em grau de recurso; falta de transparência das legislações que as 

fixam o que leva a uma heterogeneidade que dificulta até mesmo a analise das cobranças de 

taxas uma vez que como os entes federados têm competência plena para legislar sobre as 

taxas judiciárias suas legislações não seguem qualquer parâmetro de identidade entre si.             

Quando o Estado federado edita suas leis sobre taxas judiciárias não vedam 

logicamente de forma direta o acesso à jurisdição. Contudo quando estes valores são fixados 

de forma excessiva, ou sem limite máximo indiretamente afasta a jurisdição do cidadão o que 

encontra óbice mais uma vez no princípio do livre acesso ao judiciário padecendo estas 

normas estaduais de inconstitucionalidade uma vez que “a lei não excluirá da apreciação do 

poder judiciário lesão ou ameaça a direito.” 

Valores excessivos de cobranças de taxas judiciárias acabam também por retirar um 

mínimo que o jurisdicionado necessita para viver realizando um verdadeiro confisco. 

As taxas judiciárias implicam em uma contraprestação do serviço forense que não 

necessitam ser na exata medida do serviço, contudo deve-se aproximar ao máximo de seu 

custo. Assim ao fixar valores elevados nas taxas judiciárias a unidade federativa estará 

confiscando valores dos jurisdicionados que necessitando de uma tutela jurisdicional se vêm 

obrigados a recolher a taxa ainda que confiscatória, ou por mais das vezes desiste da busca da 

tutela negando o direito fundamental de livre acesso ao judiciário. 
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Sampaio Doria (1986) neste sentido informa que: 
 

quando o Estado toma de um indivíduo ou de uma classe além do que lhes dá em 
troco, verifica-se o desvirtuamento do imposto em confisco, por ultrapassada a tênue 
linha divisora das desapropriações, a serem justa e equivalentemente indenizadas, e 
da cobrança de imposto, que não implica idêntica contraprestação. 

 

Assim quando a unidade federada em suas normas de fixação das taxas judiciárias 

eleva demasiadamente sua cobrança estará confiscando valores do cidadão que deverá pagá-la 

para ter a prestação judiciária ou negar-se a pagá-la e não ter o provimento jurisdicional 

obstaculizando o acesso à justiça sendo estas normas inconstitucionais. 

Neste mesmo sentido quando há a necessidade da efetivação dos direitos 

fundamentais, dos objetivos da república, de forma judicial e as taxas judiciais se tornam 

obstáculo a esta persecução padecem de inconstitucionalidade.   

Outro fator que se pode inferir das cobranças das taxas judiciárias dos Estados 

federados é que por mais das vezes as legislações que as fixam são cobrados valores fixos 

sobre o valor da causa, sendo cobrado por faixas, ou por porcentagem também sobre o valor 

da causa sempre de forma generalizada sem observar o caráter pessoal do jurisdicionado e sua 

condição econômico-financeira.  

A CR no que tange aos impostos prevê que na fixação desta exação sempre que 

possível deverá ser observado a pessoalidade e a capacidade econômica do contribuinte que 

deverá recolher o imposto. Assim assevera o artigo 145, § 1º. da Constituição tratando dos 

princípios gerais do sistema tributário que: 

 
Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, 
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte.     

 

Logicamente que trata a CR de imposto, mas que poderá ser aplicado também de 

forma analógica às taxas judiciárias em uma interpretação extensiva que dê efetividade ao 

acesso à justiça. O caráter da pessoalidade aplicado às taxas judiciárias relaciona-se à 

particularidade daquele jurisdicionado em específico, sendo que a capacidade econômica se 

relaciona à possibilidade contributiva, ao grau de riqueza do jurisdicionado.  

Assim da forma que os entes da federação fixam as taxas judiciárias não há uma 

seletividade do ponto de vista da capacidade econômico-financeira do jurisdicionado fazendo 
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com que pobres e ricos, afortunados e hipossuficientes financeiramente paguem o mesmo 

valor para acessar a jurisdição. Harada (2008, p.32) afirma nesta esteira que: 

 
legislações existem em que a exacerbação da imposição tributária é de tal ordem – 
incidência de alíquota fixa sobre o valor da causa, sem fixação de teto e incidindo 
sobre variados momento processuais -, que acabam violando os princípios da 
capacidade contributiva e de livre acesso ao judiciário [...].  

 

Neste sentido a legislação trata pessoas desiguais, do ponto de vista econômico-

financeiro, de forma igual e não na medida de suas desigualdades incorrendo mais uma vez as 

normas das unidades da federação que estabelecem as taxas judiciárias em flagrante 

inconstitucionalidade pela lesão ao princípio da igualdade.       

O STF vem recorrentemente sendo acionado para se manifestar sobre a 

inconstitucionalidade das normas estaduais de fixação de taxas judiciárias e em muitos casos 

declara as normas inconstitucionais que de forma indireta obstaculiza o acesso à justiça.  

Assim foi o entendimento do Ministro Marco Aurélio na analise da ADI 3.826 que 

apesar de julgada improcedente vale destacar o exemplo da elevada taxa judiciária cobrada no 

estado de Goiás asseverando o ministro que: 

 
o flagrante descompasso que se constata considerada a situação em outros estados da 
federação (...) numa execução de R$ 1 milhão, no Estado de Goiás, existe a cobrança 
de taxa judiciária de R$ 15.814,15, apenas para bater-se no protocolo e dar-se 
entrada na peça primeira da ação; em Mato Grosso, essa mesma taxa judiciária 
equivale a R$ 262,00. No Distrito Federal a R$ 39,99. 

 
A analise da inconstitucionalidade das taxas judiciárias perpassa por outros 

horizontes que não estão explícitos nas normas que as fixam, mas decorrem de uma triste 

práxis dos entes federados.  

Por serem as taxas judiciárias uma especificidade das taxas e, portanto segue toda 

suas características como, por exemplo, ser um tributo vinculado, tais taxas são uma 

contraprestação pelo serviço forense prestado pelo Estado e os valores recolhidos são em sua 

integralidade do próprio poder judiciário, no caso deste trabalho do poder judiciário estadual e 

distrital. Assim é o que prevê o § 2º. do artigo 98 da CR ao disciplinar que “as custas e 

emolumentos serão destinadas exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades 

específicas da Justiça”.  

Os valores arrecadados com as taxas judiciárias vão para o Fundo de Reequipamento 

do Poder Judiciário – FUNREJUS e faz parte do próprio orçamento do poder judiciário. Estes 

valores são utilizados na maior parte dos casos para o financiamento na construção e reformas 
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de sedes dos fóruns; serviços de informática; programas de desenvolvimento de capacitação e 

treinamento de recursos humanos. Certo é assim que em várias unidades federadas os recursos 

angariados com o pagamento das taxas judiciárias compõem grande parte do orçamento do 

poder judiciário na míngua de dotação orçamentária que alguns chefes de executivo estadual 

reiteradamente fazem.  

Assim é extremamente interessante para o poder judiciário das unidades federadas 

fixarem taxas judiciárias elevadas, tomando a iniciativa legislativa de sua fixação, para 

financiar seus próprios serviços, pois uma das premissas para se ter autonomia é ter 

capacidade financeira. 

Ocorre que este interesse de ordem pragmática esbarra no direito fundamental de 

livre acesso à justiça. Não pode o poder judiciário sobre o argumento de que necessita de 

valores para manter seus serviços e terem mais autonomia elevar as taxas judiciárias de modo 

a inviabilizar o acesso à justiça. 

Ao agir desta forma as normas estaduais que fixam as taxas judiciárias e os 

argumentos pragmáticos do poder judiciário estão excluindo da apreciação deste poder a 

busca da tutela jurisdicional, lesando o livre acesso à justiça e padecendo de 

inconstitucionalidade, causando verdadeiro retrocesso na consecução dos objetivos da 

república.    

  

2.3 As elevadas taxas judiciárias e o postulado da proporcionalidade 

 

As taxas judiciárias como acima exaustivamente comentado são contraprestações do 

jurisdicionado pelo serviço forense lhe oferecido ou que será ofertado. Neste contexto as taxas 

judiciárias em um primeiro momento estariam na contramão do livre acesso à justiça que é 

garantido constitucionalmente. 

É justamente neste paradoxo que se abre este tópico para tratar acerca da 

proporcionalidade, pois o Estado necessita da cobrança das taxas judiciárias para a prestação 

do serviço forense uma vez que a isenção total acarretaria graves problemas de ordem 

financeira ao sistema judiciário, entretanto o cidadão tem direito ao livre acesso ao judiciário 

e para aqueles com dificuldades financeiras o dever de pagar as taxas judiciárias acarreta 

também graves dificuldades. Assim em que medida as taxas judiciárias podem ser cobradas 

sem limitar o livre acesso ao judiciário? As taxas judiciárias fixadas pelas unidades federadas 

são proporcionais tendo em vista o direito de livre e amplo acesso à justiça?    

Coelho (2010, p. 181) acerca do postulado da proporcionalidade informa que:  
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Utilizado, de ordinário, para aferir a legitimidade das restrições de direitos o 
princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, em essência consubstancia uma 
pauta de natureza axiológica que emana diretamente da idéia de justiça, equidade, 
bom senso [...]. No âmbito do direito constitucional que o acolheu e reforçou, a 
ponto de impô-lo, à obediência não apenas das autoridades administrativas, mas 
também de juízes e legisladores. 

 

A proporcionalidade trata-se de um limite imposto aos órgãos estatais, limite este de 

não restringir a aplicação dos direitos fundamentais. Nas claras palavras de Dimoulis (2009, 

p. 171) a proporcionalidade “trata-se do limite material por excelência imposto ao poder do 

Estado de restringir a área de proteção de um direito fundamental.”           

Assim analisa se as taxas judiciárias dos entes federados (utilizando a mencionada 

pesquisa do CNJ) passa pelo crivo da proporcionalidade do tocante ao acesso à justiça. 

Destaca-se ainda que por questão de escolha deste artigo não entrará na discussão acerca se a 

proporcionalidade tem aspectos de regra, princípio ou postulado o que demandaria todo um 

trabalho novo face da riqueza do tema, assim tratará a proporcionalidade como um postulado. 

Aqui a antinomia criada é entre o direito fundamental de livre à justiça e o 

pagamento das taxas judiciárias que também tem acento constitucional nos artigos 24, IV e 

98, § 2º, especificamente através das normas dos Estados federados que fixam as taxas 

judiciárias.      

Na analise para se saber se as normas que fixam as taxas judiciárias nos Estados e 

Distrito Federal lesam ou não o direito fundamental de livre acesso ao judiciário e se são 

proporcionais ou desproporcionais utiliza-se aqui o exame dos quatro passos sucessivos 

apresentados por Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins por entender ser dotado de maior 

didática e possibilidade de demonstração objetiva que a analise de Robert Alexy, contudo em 

linhas gerais aqueles autores analisam a proporcionalidade de forma semelhante à Alexy 

prescindindo, contudo da analise da proporcionalidade em sentido estrito que é subprincípio 

da proporcionalidade na doutrina de Alexyana e seus seguidores. Para tanto se utilizará da 

pesquisa apresentada pelo CNJ “Perfil da Fixação de Custas Judiciais no Brasil e Analise 

Comparativa da Experiência Internacional” acima mencionada acerca da propositura de uma 

hipotética ação de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que no Distrito Federal a parte deverá pagar 

o valor de R$ 296,55 (duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos) – menor 

valor entre as unidades da federação - e do Estado da Paraíba, onde se paga o valor de R$ 

5.190,50 (cinco mil e cento e noventa reais e cinquenta centavos) para a mesma ação sendo 

registrado nesta unidade federativa o maior valor da taxa judiciária. 
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O primeiro passo apresentado por Dimoulis e Martins (2009, p. 180) é a licitude do 

fim perseguido que se traduz no propósito da medida de intervenção na área de proteção do 

direito fundamental defendido. Procura-se saber neste sentido se o fim é constitucionalmente 

admitido e se o meio escolhido também é admitido segundo a Constituição. 

Analisando a proposição acima as duas medidas (do Estado da Paraíba – PB - e do 

Distrito Federal - DF) podem aqui ser enfocadas de forma conjunta. Assim ao verificar as 

normas dos entes federados que fixam os valores das taxas judiciárias o fim é perfeitamente 

lícito uma vez que a própria Constituição permite de forma expressa, a cobrança de taxas, 

inclusive conceituando e dando-lhe todo um recorte constitucional. 

Bem é verdade ainda que a própria Constituição em seus artigos 24, IV e 98, § 2º, 

trata das taxas judiciárias presumindo que não pode este fim ser ilícito, no sentido lato da 

palavra, uma vez que a própria CR legitima a cobrança das taxas judiciárias, portanto o fim se 

amolda aos preceitos constitucionais sendo, destarte, lícito o fim perseguido pelas cobranças 

das taxas judiciárias nos exemplos apontados. 

O segundo passo de Dimoulis e Martins na verificação da proporcionalidade é a 

analise da licitude do meio utilizado cabendo saber se apesar de lícito seu fim no que tange ao 

meio ele não ser reprovado pela Constituição. Assim deverá responder se para o Estado 

exercer seu direito de cobranças de taxas, de ser remunerado pelo serviço forense prestado o 

meio utilizado, cobrança de taxas judiciárias, seria ilícito, tendo em vista que para buscar um 

fim lícito o Estado não pode utilizar de um meio ilícito.  

Destarte no caso em analise, acerca da cobrança das taxas judiciárias dos entes 

federados, PB e DF, para o meio empregado é perfeitamente lícita a intervenção no direito 

fundamental de acesso à justiça uma vez que a analise por si só da fixação das taxas 

judiciárias em um campo abstrato não limita este acesso. 

Neste sentido ainda a própria Constituição no artigo 5º. inciso LXXIV prevê que “ o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovaram insuficiência de 

recursos.” Assim interpretando aquilo que não está expresso no inciso, mas no que está 

implícito, aos que possuem condições financeiras a Constituição permite a cobrança para o 

acesso à justiça, logo há uma autorização constitucional para o emprego do meio discutido, a 

cobrança das taxas judiciárias, portanto há licitude no meio empregado. 

O terceiro passo na verificação dos autores acerca da proporcionalidade analisará a 

relação entre o meio utilizado, ou seja, a intervenção, e o fim perseguido, trata-se da 

adequação do meio utilizado. Assim toda forma de intervenção nos direitos fundamentais que 
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não se mostre em uma relação harmoniosa entre meio e finalidade não é adequado e, por 

conseguinte é inconstitucional. 

Neste sentido o meio adequado é aquele que pode alcançar seu fim, mesmo havendo 

outros meios se aquele se mostra idôneo para alcançar sua finalidade é valido do ponto de 

vista da proporcionalidade. No exemplo acima exposto na cobrança das taxas judiciárias no 

Estado da Paraíba a fixação da taxa (meio) ainda que elevada é idônea para atingir a 

finalidade (fim) que é o poder judiciário ser remunerado pelo serviço forense prestado.  

O mesmo pode se observar acerca da cobrança da taxa judiciária no Distrito Federal, 

pois a fixação da taxa (meio) ainda que em valor bem abaixo do cobrado por outras unidades 

federadas e em grande contraste com o Estado da Paraíba a medida é perfeitamente idônea 

para atingir a finalidade (fim) que é o poder judiciário ser remunerado pelo serviço forense 

prestado. A medida é adequada porque não se analisa em si o valor cobrado pelas duas 

unidades federadas e tão somente a possibilidade do meio empregado atingir o propósito 

desejado, portanto no que tange a adequação do meio utilizado as normas das duas unidades 

federadas analisadas que fixam as taxas judiciárias são proporcionais.     

Por fim o quarto passo da analise da proporcionalidade apresentada por Dimoulis e 

Martins analisa a necessidade do meio utilizado, vale dizer, se responderá a indagação se na 

utilização daquele meio ele realmente é necessário ou há outra medida que satisfaça de forma 

menos lesiva a intervenção no direito fundamental?  

Meio necessário é aquele que entre todos os meios que permitem alcançar a 

finalidade é o que gera menor lesividade ao direito fundamental que a intervenção venha a 

resvalar. A premissa que se baseia a necessidade é que o Estado só pode intervir no direito 

fundamental para buscar um fim lícito e que um mínimo de garantia seja assegurado ao 

indivíduo que sofre com esta intervenção. Dimoulis (2009, p. 198) afirma que “o exame da 

necessidade significa a busca do meio que mais poupe (mais ameno) a liberdade intervinda.” 

Segundo o autor o meio necessário deve satisfazer duas condições: a) o meio 

alternativo deve ser o menos gravoso entre os possíveis; b) o meio alternativo deve ter 

eficácia semelhante ao escolhido pelo agente estatal.   

No caso da analise nas normas que fixam as taxas judiciárias nos termos 

apresentados pela pesquisa do CNJ para o Estado da Paraíba é um meio mais gravoso que o 

estabelecido pelo Distrito Federal, por certo que lesa de forma mais gravosa o direito 

fundamental de livre acesso ao judiciário uma vez que ao fixar valores extremamente 

elevados impede que grande parcela dos jurisdicionados acessem à justiça por falta de 

condições econômico-financeiras. Assim este meio é demasiadamente gravoso entre os 
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possíveis para que o Estado possa ser remunerado em sua atividade forense e não garante a 

máxima eficácia do direito fundamental de acesso à justiça. 

Bem como ainda o meio alternativo, norma do DF, é semelhante à do Estado da PB e 

tem a mesma finalidade, que o Estado seja remunerado pelo serviço público, específico e 

divisível prestado ao jurisdicionado, contudo tem menor carga limitativa do acesso à justiça. 

A norma que fixa as taxas judiciárias no Estado a Paraíba, e em várias unidades 

federadas que a pesquisa do CNJ demonstrou, não passa pelo crivo da necessidade do meio 

por certo que ainda que não comparada com outras unidades federativas, como no caso só o 

Distrito Federal, por si só a cobrança do valor excessivo é demasiadamente gravosa e tem 

diversas outras formas menos gravosas de realizar a cobrança das taxas judiciárias. 

As unidades federadas tendo em vista o meio menos gravoso de intervenção no 

direito fundamental de acesso à justiça poderiam cobrar valores menores em suas taxas 

judiciárias e complementar seu orçamento com o repasse do executivo estadual ou distrital.  

Bem como ainda poderia criar novas formas de pagamento das taxas judiciárias 

como, por exemplo, o pagamento parcial das taxas, o pagamento por etapa processual, o que 

incentivaria inclusive a conciliação, ou ainda o pagamento parcelado em prestações variadas 

de acordo com o valor da causa, a estipulação da “taxa judiciária social” em analogia às 

tarifas sociais de prestação de serviços de energia que existe em alguns Estados em que o 

jurisdicionado pagaria um valor simbólico pela prestação do serviço forense etc. Todos estes 

meios são menos gravosos e menos interventivos no direito fundamental de acesso à justiça e 

também atendem à finalidade de cobranças das taxas judiciárias.    

Assim como a proporcionalidade quer garantir a tutela do direito fundamental na 

forma máxima, as cobranças das taxas judiciárias da forma posta pela maioria das unidades 

federativas e apresentadas pela pesquisa do CNJ não passam pelo requisito da necessidade do 

meio utilizado sendo a intervenção no direito fundamental de acesso à justiça desta forma 

desproporcional e, por consequência, inconstitucional.              

Deve-se destacar que não obstante para o exercício reflexivo ter utilizado as taxas 

judiciárias apenas do Distrito Federal e da Paraíba a mesma sistemática serve para todas as 

demais unidades federadas. 

Assim como os objetivos da república, mesmo após 25 de sua promulgação, não 

foram totalmente efetivados através da força política das funções estatais o judiciário é 

conclamado a efetivá-los e quando isto ocorre não pode o direito fundamental de acesso à 

justiça ser obstaculizado pela cobrança de elevadas taxas judiciárias, pois assim os objetivos 

da república continuarão sem efetividade, não passando de argumentos retóricos.                   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo em linhas gerais abordou o direito fundamental de acesso à justiça e o dever 

do pagamento das taxas judiciárias para o acesso a esta justiça, sendo que quando fixadas em 

valores elevados o que tem sido rotineiramente feito pelos Estados federados inviabiliza o 

livre acesso à justiça sendo tais normas eivadas de inconstitucionalidade. 

Observou-se do estudo que o direito de acesso à justiça se reveste de fundamental 

importância da busca de todos os demais direitos do cidadão na busca de uma justiça não 

apenas formal, mas de uma justiça como objeto de uma transformação social.   

Observou-se ainda que no acesso ao judiciário (um dos braços da justiça) a 

imposição do pagamento das taxas judiciárias pode, dependendo da forma e valores que são 

fixadas, criar sérios embaraços na busca de uma tutela jurisdicional, não efetivando assim os 

objetivos da república. 

Do estudo observou-se ainda que os Estados federados têm reiterado em uma triste 

práxis de fixar taxas judiciárias extremamente elevadas, e que justamente por tais motivos 

diversas das legislações estaduais padecem de inconstitucionalidade por ferir o princípio da 

igualdade, por não observar a capacidade financeira dos jurisdicionados, por confiscar valores 

dos contribuintes quando as taxas são fixadas em valores muitos elevados e, principalmente 

por afastar o judiciário da analise das lesões ou ameaças a direito. 

Assim esta fixação de taxas elevadas não passa pelo crivo de uma analise criteriosa 

do postulado da proporcionalidade como se observou especificamente da legislação do Estado 

da Paraíba em que a taxa judiciária é tão elevada que a intervenção no direito fundamental de 

acesso à justiça não se justifica, não é proporcional, sendo assim inconstitucional.  

Neste sentido como forma de garantir o amplo acesso ao judiciário e contribuir para 

a concretização dos objetivos da república deve-se fortalecer a assistência jurídica integral e 

gratuita, criar outros mecanismos de gratuidade judiciária, como exemplo, a gratuidade 

judiciária parcial, estabelecer valores acessíveis e formas mais interessantes e racionais de 

pagamento, parcelamento do pagamento das taxas, estabelecer o pagamento por etapas do 

processo o que incentivaria a conciliação nas fases iniciais do litígio, a fixação de valores 

menores para a primeira instância e valores mais elevados para os recursos o que diminuiria 

inclusive os recursos protelatórios, a estipulação da “taxa judiciária social” em analogia às 

tarifas sociais de prestação de serviços de energia que existe em alguns Estados em que o 

jurisdicionado pagaria um valor simbólico pela prestação do serviço forense tudo para que se 

tenha um amplo e irrestrito acesso à justiça garantia da constituição cidadã.              
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O JUS POSTULANDI E O ACESSO À JUSTIÇA NO PROCESSO DO TRABALHO. 

THE JUS POSTULANDI AND THE ACCESS TO JUSTICE IN LABOR SUIT. 

                    Anna Flávia Magalhães de Caux Barros1 

Mariana Lamego de Magalhães Pinto2 

RESUMO: O artigo aborda a delicada questão do instituto do jus postulandi na Justiça do 

Trabalho tendo como ponto de partida o princípio do acesso à justiça. No âmbito do processo 

do trabalho, com o intuito de simplificar o acesso do trabalhador a seus direitos, admitiu o 

legislador a postulação pessoal da parte, sendo o patrocínio por advogado meramente 

facultativo. Contudo, hoje em dia, tendo em vista a complexidade dos temas tratados pela 

justiça laboral bem como seu extenso arcabouço normativo, torna-se necessário analisar se tal 

possibilidade não representa um risco à efetiva obtenção de direitos por parte do obreiro. 

Sendo assim, primeiramente, aborda-se a temática do acesso à justiça, analisando, para tanto, 

os entraves existentes à sua efetivação. Sucessivamente, analisa-se o instituto do jus 

postulandi, seu conceito, sua disciplina legal bem como se avalia os debates já travados na 

doutrina acerca de sua possível revogação no ordenamento brasileiro. Em seguida, busca-se 

demonstrar a superação do instituto em face da garantia constitucional do acesso à justiça, 

destacando, para tanto, a importância dos profissionais da advocacia e os possíveis danos que 

podem ser causados à parte desassistida. Por fim, parte-se para a apresentação de possíveis 

soluções para a problemática através da criação e da estruturação da Defensoria Pública 

Trabalhista bem como por meio da imediata aplicação da sucumbência e condenação em 

honorários advocatícios no âmbito da justiça laboral. 

PALAVRAS-CHAVE: Acesso à justiça. Jus postulandi. Justiça do Trabalho. 

ABSTRACT: The article discusses the delicate issue of jus postulandi with regard to Labor 

Courts having as its starting point the principle of access to justice. In order to ensure the 

easier access of workers to their rights, Brazilian labour law admits the right to bring a legal 

action before a labor court without legal assistance. However, today, in view of the 

complexity of the issues addressed by labor courts and its extensive normative framework, it 

becomes necessary to examine whether such a possibility is not a risk to the effective 

                                                           
1
 Pós-Graduanda em Direito Público pelo IEC – PUC/MINAS. Graduada em Direito pela Universidade Federal 

de Minas Gerais (2011). Orientadora da Divisão de Assistência Judiciária (DAJ) da UFMG. Advogada.  
2
 Pós-Graduanda em Direito do Trabalho pelo IEC – PUC/MINAS. Graduada em Direito pela Universidade 

Federal de Minas Gerais (2011). Orientadora da Divisão de Assistência Judiciária (DAJ) da UFMG. Advogada. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

50



attainment of rights by workers. First, we study the issue of access to justice analyzing the 

barriers to its consummation. Subsequently, we analyze the jus postulandi, its concept, its 

legal discipline and evaluate the doctrine debates about its possible repeal in the brazilian 

legal system. Then, the work seeks to demonstrate the downfall of jus postulandi due to right 

to justice, stressing the importance of lawyers and the potential damage that can be caused to 

the party unassisted. Finally, we proceed to the presentation of possible solutions to the 

problem through the creation and structuring of Public Defense Services and through the 

immediate application of the loss of suit and the condemnation in attorney´s fees by labor 

courts. 

KEYWORDS: Access to Justice. Jus Postulandi. Labor Court.  

1 – INTRODUÇÃO: O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO ACESSO À JUSTIÇA 

O princípio do acesso à justiça encontra-se no seio de todo e qualquer sistema 

jurídico, uma vez que é possível afirmar que, a par de ele próprio consubstanciar um direito 

fundamental, é um princípio garantidor da realização de outros direitos fundamentais 

(BARREIROS, 2009, p. 169).  

Contudo, para a adequada compreensão do princípio, dentro do sistema jurídico 

contemporâneo, necessária se faz a análise da mutação conceitual sofrida por este com a 

passagem do Estado Liberal para o Estado do Bem-Estar Social. 

Dentro de um sistema político liberal, marcado essencialmente por uma postura 

negativa do Estado, qual seja a de não interferência nas liberdades individuais, o acesso à 

justiça era concebido como o simples direito a uma prestação jurisdicional. 

Nas palavras de Lorena Miranda Santos Barreiros: 

Destarte, em linhas gerais, o princípio do acesso à justiça, visto sob o ângulo do 
liberalismo, correspondia, quase que exclusivamente, ao acesso ao Poder Judiciário, 
pouco importando se ao final do processo a parte teria, efetivamente, tutelado o seu 
direito. Tratava-se, assim, de uma visão estritamente formal do acesso à justiça, 
como mero contraponto à institucionalização do poder político e a subsequente 
vedação, imposta pelo Estado, à autotutela. (BARREIROS, 2009, p. 170).  

No entanto, com o advento do Estado do Bem-Estar Social, percebe-se uma mudança 

de paradigma, pois ao Estado é entregue a responsabilidade de prestações positivas, a fim de 

dar efetividade a direitos fundamentais do homem, sobretudos os de cunho social.  
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A consolidação dessa nova configuração estatal reflete no então conceito de acesso à 

justiça, que passa a ser visto de forma diferente. Abandona-se a ideia de que o princípio em 

tela significaria apenas uma garantia de postulação perante órgãos jurisdicionais para se 

abraçar uma ideia muito maior e abrangente.  

Conforme preceitua Fredie Didier Junior:  

O conteúdo do conceito desta garantia era entendido, durante muito tempo, apenas 
como estipulação do direito de ação e do juiz natural. Sucede que a mera afirmação 
desses direitos em nada garante a sua efetiva concretização. É necessário ir-se além. 
Surge, assim, a noção de tutela jurisdicional qualificada. Não basta a simples 
garantia formal do dever do Estado de prestar justiça; é necessário adjetivar esta 
prestação estatal, que há de ser rápida, efetiva e adequada. (DIDIER JUNIOR, 2005, 
p. 172). 

Assim, tem-se que o novo conceito dado ao princípio do acesso à justiça abarca não 

só a garantia formal de acesso ao Poder Judiciário, mas também a garantia de uma prestação 

jurisdicional justa, a qual pressupõe, dentre outros, celeridade do processo, igualdade material 

entre as partes e efetividade na concretização dos direitos tutelados. 

 Em outras palavras, dentro dos sistemas jurídicos contemporâneos, o conteúdo 

material do princípio ora em discussão abrange, além da provocação da jurisdição estatal, o 

direito a uma solução do conflito de forma justa e efetiva. 

Lecionando sobre o tema, afirma Alexandre de Freitas Câmara: 

Isso porque não se pode ver, neste acesso, mera garantia formal de que todos possam 
propor ação, levando a juízo suas pretensões. Esta garantia, meramente formal, seria 
totalmente ineficaz, sendo certo que obstáculos econômicos (principalmente), 
sociais e de outras naturezas impediriam que todas as alegações de lesão ou ameaça 
a direitos pudessem chegar ao judiciário. A garantia do acesso à justiça deve ser uma 
garantia substancial, assegurando-se, assim, a todos aqueles que se encontrem como 
titulares de uma posição jurídica de vantagem, que possam obter uma verdadeira e 
efetiva tutela jurídica a ser prestada pelo Judiciário. (CÂMARA, 2010, p. 38). 

Da mesma forma enfatiza Dinamarco: 

Acesso à Justiça não equivale a mero ingresso em juízo. É preciso que as pretensões 
apresentadas aos juízes, cheguem efetivamente ao julgamento de fundo, sem a 
exacerbação de fatores capazes de truncar o prosseguimento do processo, mas 
também o próprio sistema processual seria estéril e inoperante enquanto se 
resolvesse numa técnica de atendimento ao direito de ação, sem preocupações com 
os resultados exteriores. Na preparação do exame substancial da pretensão, é 
indispensável que as partes sejam tratadas com igualdade e admitidas a participar, 
não se omitindo da participação também do próprio juiz, de quem é a 
responsabilidade principal pela condução do processo e correto julgamento da causa. 
Só tem acesso à ordem jurídica justa quem recebe justiça. E receber justiça significa 
ser admitido em juízo, poder participar, contar com a participação adequada do juiz, 
e, ao fim, receber um provimento jurisdicional consentâneo com os valores da 
sociedade. Tais são os contornos do processo justo, ou processo équo, que é 
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composto pela efetividade de um mínimo de garantias de meios e resultados. 
(DINAMARCO, 2009, p. 118). 

Em consonância com o conceito moderno de acesso à justiça, tem-se a Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, que em seu bojo prevê, ao lado dos princípios do 

direito de ação e da inafastabilidade do controle jurisdicional, os princípios do juiz natural, do 

devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da razoável duração do processo. 

Observa-se, portanto, que a Carta Magna brasileira, ao prescrever esse conjunto de garantias, 

consagra o conceito amplo de acesso à justiça ora explicitado, não se limitando a instituir o 

mero acesso formal ao Poder Judiciário. 

2 – BARREIRAS AO ACESSO À JUSTIÇA 

Um dos elementos essenciais para a concretização do acesso à justiça em sua forma 

plena é a “igualdade de armas” possuídas pelos litigantes no plano processual. Ou seja, as 

possibilidades de ambas as partes no processo devem ser materialmente iguais e não 

meramente formais, para que, assim, se chegue a uma tutela jurisdicional justa. 

Todavia, conforme concluíram Mauro Cappelletti e Bryant Garth, na obra intitulada 

“Acesso à Justiça”, as diferenças entre as partes litigantes jamais serão suprimidas por 

completo. Entretanto, afirmam os autores que é possível equacionar essas diferenças de forma 

a se chegar mais próximo desse ideal de igualdade material. Para isso, os doutos juristas 

apontam algumas barreiras a serem superadas, que a seguir serão tratadas. (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988, p.15) 

A primeira delas diz respeitos às despesas envolvidas em uma demanda judicial, 

como custas processuais, honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais e honorários 

periciais (quando necessária a prova técnica). Ocorre que esse alto custo acaba por restringir o 

acesso efetivo à justiça apenas àqueles que podem suportar esse ônus econômico. Lado outro, 

as causas de pequeno valor também podem sofrer restrição em face das despesas processuais, 

uma vez que estas podem, em certas circunstâncias, superar o montante buscado pelas partes, 

não fazendo sentido para elas o ingresso em juízo. Nas palavras dos ilustres autores: 

Causas quem envolvam somas relativamente pequenas são mais prejudicadas pela 
barreira dos custos. Se o litígio tiver de ser decidido por processos judiciários 
formais, os custos podem exceder o montante da controvérsia, ou, se isso não 
acontecer, podem consumir o conteúdo do pedido a ponto de tornar a demanda uma 
futilidade. (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 19). 

Outro obstáculo indicado pelos autores são as possibilidades das partes, que 

abrangem não só as possibilidades econômicas, mas também as psicológicas e culturais. O 
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litigante possuidor de maiores recursos econômicos pode auferir vantagem em certas 

situações, como, por exemplo, quando se tem a apresentação de provas com o auxílio de um 

assistente técnico. Já no que tange as possibilidades psicológicas e culturais, a ausência de 

conhecimento jurídico básico traz, por muitas vezes, desvantagem à parte, pois a informação é 

primordial em um processo judicial. Além disso, tem-se a disposição psicológica para 

enfrentar uma demanda judicial, que é normalmente longa e desgastante. Na maioria dos 

casos, os “litigantes habituais”, grandes empresas que sofrem muitos processos judiciais, se 

mostram mais inclinados do que os litigantes eventuais a enfrentar uma demanda judicial e de 

levá-la até as últimas instâncias. 

Por último, Cappelletti e Bryant trazem o obstáculo de natureza temporal, que 

decorre justamente da demora na prestação jurisdicional. Concluíram os autores, através dos 

dados por eles colhidos, que “na maioria dos países as partes esperam por uma solução 

judicial por, não menos que, dois ou três anos para que se tenha uma decisão que seja 

exequível” (CAPPELLETTI; BRYANT, 1988, p. 20). Essa morosidade do processo 

certamente compromete a concretização do acesso à justiça, pois um de seus pressupostos é 

justamente a tutela e concretização dos direitos buscados de forma célere.  

Conclui-se, portanto, da obra de Cappelletti e Bryant, que o problema do acesso à 

justiça não está no simples ingresso em juízo. A proposição de uma demanda, por si só, não 

traz maiores dificuldades, sendo a resolução do litígio, de forma justa e equânime, a grande 

questão a ser enfrentada. 

Em outras palavras, os grandes entraves à efetivação do acesso à justiça não estão no 

acesso propriamente dito, pois este é facilmente realizado, seja através de advogados, 

defensores públicos ou até mesmo, como é admitido no processo trabalhista, pela própria 

parte, por meio do jus postulandi. O grande desafio está justamente em dar às partes a 

chamada “igualdade de armas”, derrubando os obstáculos de cunho econômico, social e 

temporal acima apontados. 

3- JUS POSTULANDI: CONCEITO, HIPÓTESES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO 

NACIONAL E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE SUA APLICAÇÃO NA 

JUSTIÇA DO TRABALHO. 

Segundo o art. 36 do Código de Processo Civil, as partes serão representadas em 

juízo por advogado legalmente habilitado. O mencionado artigo consagra, portanto, que em 
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nosso sistema processual, a capacidade postulatória, isto é, a aptidão para realização de atos 

processuais, compete, exclusivamente, aos advogados devidamente habilitados (THEODORO 

JÚNIOR, 2008, p.105). Trata-se essa, assim, da regra geral vigente no ordenamento pátrio. 

Nesse sentido, afirmam Cintra, Grinover e Dinamarco: 

A noção de processo conduz à ideia do contraditório, como indispensável fator de 
participação na formação do material com base em que a causa será definida afinal 
pelo juiz; e a garantia constitucional do contraditório exige, para atuar na sua 
plenitude, que seja franqueada às partes a ampla discussão da causa, de modo que 
haja a maior contribuição dos litigantes para o acerto das decisões. Mas isso somente 
pode ocorrer quando os litigantes estiverem representados em juízo por advogados, 
isto é, por pessoas que, em virtude de sua condição de estranhos ao conflito e do seu 
conhecimento do direito, estejam em condições psicológicas e intelectuais de 
colaborar pra que o processo atinja sua finalidade de eliminar conflitos e 
controvérsias com realização da justiça. A serenidade e os conhecimentos técnicos 
são as razões que legitimam a participação do advogado na defesa das partes. 
(CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2008, p. 317) 

Excepcionalmente, contudo, o já mencionado art. 36 do CPC, em seus incisos, 

admite a postulação diretamente pela parte, isto é, permite que o interessado advogue em 

causa própria quando tiver habilitação legal para tanto ou, quando, não a tendo, os advogados 

existentes no local recusarem o patrocínio da causa ou, ainda, na hipótese de não haverem 

causídicos na localidade.  

A possibilidade conferida às partes de postularem ou defenderem-se em juízo sem 

auxílio de advogado ou de qualquer outro profissional, praticando, pessoalmente, todos os 

atos processuais necessários é denominada jus postulandi. Tal instituto, assim, consiste na 

prerrogativa conferida aos indivíduos de: 

[...] postularem em juízo pessoalmente, sem a necessidade de se fazerem 
acompanhar de um defensor, para praticar todos os atos processuais inerentes à 
defesa de seus interesses, incluindo-se a postulação ou a apresentação de defesa, 
requerimento de provas, interposição de recursos entre outros atos típicos do inter 
procedimental previsto em lei e aplicável aos diversos ramos do Judiciário. 
(MENEGATTI, 2011, p. 19) 

Conforme esclarece Christiano Menegatti (2011, p. 19), o jus postulandi não se 

confunde com a capacidade postulatória, acima mencionada, diferenciando-se os institutos de 

maneira bem singela. Isso porque, embora o jus postulandi confira às partes a possibilidade de 

atuarem diretamente em juízo, sem auxílio de advogado, tal prerrogativa não lhes garante a 

chamada capacidade postulatória, a qual é privativa dos profissionais legalmente habilitados.  

Sendo assim, “no jus postulandi, a parte tem mera prerrogativa de postular, sem, contudo, 

realizar tal desiderato por meio da capacidade postulatória.” (MENEGATTI, 2011, p. 20).  
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Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno, “por capacidade postulatória deve ser 

entendida a autorização legal para atuar em juízo.” (2007, p. 404). 

Em igual sentido, posiciona-se Carlos Henrique Soares: 

Cumpre salientar a diferença entre ius postulandi e capacidade postulatória. 
Conforme Leal (1999), ius postulandi constitui na capacidade da parte postular ou 
deduzir a sua pretensão em juízo. Já a capacidade postulatória constitui-se da 
capacidade constitucionalmente atribuída ao advogado, direito fundamental, de 
exercer o direito de postulação em juízo do direito da parte lesada ou ameaçada. O 
primeiro refere-se ao sujeito e o segundo ao exercício do direito possibilitado pela 
capacidade de estar em juízo. Exige qualificação técnica. Promove-o privativamente 
o advogado em nome de seu cliente. Esta é a função tradicional, historicamente 
cometida à advocacia. (SOARES, 2004, p. 79) 
 

De notar-se, assim, a imperiosa diferença existente entre a capacidade para ser parte 

(capacidade ad causam), a capacidade para estar em juízo (capacidade ad processum) e a 

capacidade postulatória. Trata-se a capacidade processual da “aptidão para participar da 

relação processual, em nome próprio ou alheio” (THEODORO JÚNIOR, 2008, p. 83).  Essa 

capacidade só é conferida àqueles que se encontram no pleno exercício de seus direitos, isto é, 

aos juridicamente capazes. A capacidade para ser parte, por outro lado, é dada a todas as 

pessoas, físicas ou jurídicas, que sejam titulares de direitos e obrigações. Por fim, tem-se a 

capacidade postulatória que compete, com exclusividade, aos advogados legalmente 

habilitados, ou seja, devidamente inscritos nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. 

No tocante à diferenciação entre a capacidade postulatória e o jus postulandi, 

sistematiza Christiano Menegatti: 

O instituto do jus postulandi possibilita a postulação leiga, não deixando de lado, 
porém, a capacidade ad causam, ou seja, ser a parte titular, em tese, de um direito 
legalmente protegido, bem como a capacidade ad processum  ou capacidade 
processual, que advém da possibilidade de estar, em juízo, pessoalmente, ou quando 
necessário, devidamente representada ou assistida na forma prevista na legislação 
processual [...] 
Do exposto, resta evidenciado que o jus postulandi não investe a parte de capacidade 
postulatória nos moldes descritos pela lei sendo certo que esta somente pode ser 
exercida por profissional devidamente habilitado, limitando-se a afastar, 
excepcionalmente, a necessidade de representação por meio de um advogado quando 
a lei assim dispuser. (MENEGATTI, 2011, p. 21) 
 

Além das hipóteses trazidas pelo Código de Processo Civil, nos incisos do artigo 36, 

acima elencadas, a legislação nacional, em outras ocasiões, consagra o exercício do jus 

postulandi.  
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Na seara criminal, tal prerrogativa é conferida tanto na hipótese de impetração de 

habeas corpus, nos termos do art. 654 do Código de Processo Penal3, quanto no pedido de 

revisão criminal, consagrado no art. 623 da mencionada legislação4. No âmbito cível, a Lei nº 

5478/1968, relativa aos alimentos, confere, em seu art. 2º 5, a possibilidade destes serem 

requeridos pela própria parte.  

De igual maneira, o jus postulandi é também aplicável nos Juizados Especiais 

Estaduais e Federais nas causas cujo valor não exceda a vinte e sessenta salários mínimos, 

respectivamente, conforme preceitua o art. 9º da Lei nº 9.099/19956 e o art. 10 da Lei nº 

10.259/20017. 

Por fim, a imprescindibilidade de advogado é também consagrada pela legislação 

trabalhista. A previsão legal do jus postulandi encontra-se estampada no art. 791 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, a seguir: 

Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoalmente 
perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até o final. 
§ 1º - Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão fazer-se 
representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador, ou provisionado, 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 
 § 2º - Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por 
advogado. 

É do ponto de vista da legislação processual trabalhista que este trabalho se propõe a 

estudar o instituto do jus postulandi. Para tanto, como ponto de partida, importante que se 

analise, brevemente, o processo de implementação da justiça do trabalho no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

No Brasil, as constituições de 1934 e de 1937 foram as primeiras a dispor, 

expressamente, sobre a Justiça do Trabalho, tratada à época como órgão não integrante do 

Poder Judiciário (LEITE, 2011, p. 124).  

                                                           
3 Código de Processo Penal, Art. 654.  O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor 
ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. 
4 Código de Processo Penal, Art. 623.  A revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador 
legalmente habilitado ou, no caso de morte do réu, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 
5 Lei nº 5.478/1968, Art. 2º: O credor, pessoalmente, ou por intermédio de advogado, dirigir-se-á ao juiz 
competente, qualificando-se, e exporá suas necessidades, provando, apenas o parentesco ou a obrigação de 
alimentar do devedor, indicando seu nome e sobrenome, residência ou local de trabalho, profissão e 
naturalidade, quanto ganha aproximadamente ou os recursos de que dispõe. 
6 Lei nº 9.099/1995, Art. 9º: Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes comparecerão 
pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de valor superior, a assistência é obrigatória. 
7 Lei nº 10.259/2001, Art. 10: As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, advogado 
ou não. 
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Em relação às condições de sua instalação, prelecionam Sussekind, Bonfim e 

Piraino: 

Quando da instalação da Justiça do Trabalho em 1941, ainda sob a esfera 
administrativa, deferiu-se às partes o direito de, pessoalmente, reclamar, defender-se 
e acompanhar a causa até o seu final. Essa prerrogativa justificava-se por se tratar 
então de uma Justiça administrativa, gratuita, regida por um processo oral, 
concentrado, e a ela serem submetidos, quase exclusivamente, casos triviais, tais 
como horas extras, anotações de carteira, salário, férias, indenização por despedida 
injusta. O órgão era constituído, no país, de oito regiões e, no Rio de Janeiro, apenas 
de seis Juntas de Conciliação. (SUSSEKIND; BONFIM; PIRAINO, 2009, p. 52) 

Logo, a legislação social, inicialmente, facultou às partes a possibilidade de 

socorrerem-se da Justiça do Trabalho desacompanhadas de advogado, profissionais cuja 

contratação, à época, era excessivamente onerosa e, com isso, vislumbrou a facilitação em seu 

acesso já que as causas colocadas sob sua apreciação eram, no mais das vezes, muito 

simplórias, não demandando, assim, necessidade de que as partes fossem assistidas. 

Contudo, o Decreto-Lei nº 9.777/1946, incorporou a Justiça do Trabalho ao Poder 

Judiciário fato que se deu, sobretudo, por influência da industrialização, do desenvolvimento 

econômico, social e cultural do país, que acabaram por torná-la técnica e complexa, 

hipertrofiada, solene e formal (SUSSEKIND; BONFIM; PIRAINO, 2009, p. 52).  

Ora, o advento da modernidade e a consequente evolução das relações sociais 

acabaram por tornar o Direito do Trabalho mais complexo. A CLT, processualmente, passou a 

não mais solucionar todas as questões envolvidas em uma lide. Para satisfazer essas omissões, 

a Justiça do Trabalho, especialmente a partir de 1973, com a entrada em vigor do então novo 

Código de Processo Civil, acabou por passar e aplicar também alguns de seus dispositivos. 

Além, é claro, das diversas alterações sofridas pela CLT ao longo dos anos, o direito do 

trabalho acabou por importar alguns institutos de outras legislações (administrativa, penal, 

comercial, tributária) naquilo em que aquela fosse lacunosa.  

Dessa forma, com o tempo, a justiça do trabalho passou a adotar também                   

“a ação rescisória, tutela antecipada, pré-executividade, ação de atentado, consignatória, 

reconvenção, assédio sexual, dano moral, intervenção de terceiro, litispendência, ação 

monitória, desconsideração da personalidade jurídica, recurso adesivo, habeas corpus” 

(SUSSEKIND; BONFIM; PIRAINO, 2009, p. 52).  

Em 1988, após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, 

vozes se levantaram defendendo a revogação do art. 791 da CLT, e por conseguinte, o fim do 
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jus postulandi. O debate em torno da questão teve como ponto de partida a redação do art. 133 

do texto constitucional, o qual dispõe ser “o advogado indispensável à administração da 

justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites 

da lei.”  

Acerca da polêmica, de um lado, alguns autores se posicionaram no sentido de que o 

jus postulandi seria incompatível com o art. 133 da Carta Magna. Assim, defendeu Sussekind, 

Bonfim e Piraino: 

Depois que a Constituição de 1988 estabeleceu que “o advogado é indispensável à 
administração da justiça”, sem excluir dessa regra a Justiça do Trabalho, não há 
mais como se admitir possa a parte postular e defender-se pessoalmente. Se a Carta 
Magna não excetuou a Justiça do Trabalho da regra geral que estatui ser o advogado 
imprescindível à atuação da Justiça, não é mais possível restringir, nem muito 
menos, criar exceção a esse princípio. Não se pode entender que “o advogado é 
indispensável à administração da justiça, exceto na Justiça do Trabalho”, quando 
está escrito na Constituição, simplesmente, genericamente: “O advogado é 
indispensável à administração da justiça”.  
Inadmissível, em sã consciência, negar a evidência de contradição entre o art. 791 da 
CLT, que considera facultativa, opcional, a assistência de advogado, e o art. 133 da 
Carta Magna, que prescreve ser o “advogado indispensável à administração da 
justiça”. O preceito da Lei Maior, como se vê, não excetuou dessa regra geral, 
abrangente e obrigatória, a Justiça do Trabalho. Sem essa expressa exclusão, não 
pode a CLT dispor em contrário, ou seja, que nesse ramo especializado do Judiciário 
a intervenção do advogado é imprescindível. (SUSSEKIND; BONFIM; PIRAINO, 
2009, p. 53) 
 

Diversamente, contudo, alguns doutrinadores defenderam a plena eficácia do jus 

postulandi em face do polêmico art. 133 do texto constitucional. Discorrendo sobre o tema, 

Orlando Teixeira da Costa: 

O jus postulandi do processo trabalhista não conflita com o artigo 133 da 
Constituição de 1988, pois ele apenas reconheceu a natureza de direito público da 
função de advogado, sem criar nenhuma incompatibilidade com as exceções legais 
que permitem à parte ajuizar, pessoalmente, pleitos perante os órgãos do Poder 
Judiciário. (COSTA, 1995, p. 10). 

Da mesma forma, se posicionou o constitucionalista Alexandre de Moraes: 

O principio constitucional da indispensabilidade da intervenção do advogado, 
previsto no art. 133 da Carta Maior, não é absoluto. Assim, apesar de constituir fator 
importantíssimo a presença do advogado no processo, para garantia dos direitos e 
liberdades públicas previstos na Constituição Federal e em todo o ordenamento 
jurídico, continua existindo a possibilidade excepcional da lei outorgar o ius 
postulandi a qualquer pessoa. (MORAES, 2007, p. 613). 

Apesar do acirrado debate travado na doutrina acerca da questão, o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 67390-2/PR, de Relatoria do Ministro Moreira 

Alves, decidiu que o art. 133 da Constituição da República não teve o condão de revogar 
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normas especiais que, expressamente, autorizam o jus postulandi pela parte8. No mesmo 

sentido, posicionou-se o Tribunal Superior do Trabalho9.  

Note-se que a questão voltou a ser discutida, após 1994, em virtude da edição do 

Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) o qual, em seu art. 1º, I passou a prescrever como 

atividade privativa da advocacia a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos 

juizados especiais. O mencionado artigo, contudo, foi alvo da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 1.127-8 proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros 

determinando o Supremo Tribunal Federal a suspensão, liminarmente, de sua eficácia. 

A decisão final de mérito relativa à referida ação10, julgada em 17/05/2006, acabou 

por suprimir a expressão “qualquer” do art. 1º, I do Estatuto da Advocacia. Tal acórdão, no 

tocante a esta questão, foi assim ementado: “O advogado é indispensável à administração da 

Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais”.  

Dessa maneira, objetivamente, pode-se afirmar que, não obstante as calorosas 

discussões a respeito da questão, tanto após a promulgação do texto constitucional em 1988 

quanto após o advento da Lei 8.906/9004, persiste intacto o jus postulandi. 

No tocante à aplicação do mencionado instituto, frise-se que, diferentemente do que 

ocorre nos Juizados Especiais, no âmbito da Justiça do Trabalho, o jus postulandi não 

encontra restrições referentes ao valor da causa, bem como independe do fato de a parte 

contrária estar ou não assistida por advogado.  

                                                           
8 HABEAS CORPUS. CAPACIDADE POSTULATORIA DO PACIENTE E IMPETRANTE. 
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO 
DO PRINCÍPIO GERAL JA CONSTANTE DO ARTIGO 68 DA LEI 4.215/63, E PRINCÍPIO QUE DIZ 
RESPEITO A ADVOCACIA COMO INSTITUIÇÃO, NÃO LHE DEU CARÁTER DIVERSO DO QUE ELE 
JA TINHA, E, ASSIM, NÃO REVOGOU, POR INCOMPATIBILIDADE, AS NORMAS LEGAIS 
EXISTENTES QUE PERMITEM - COMO SUCEDE NO HABEAS CORPUS - QUE, NOS CASOS 
PREVISTOS EXPRESSAMENTE, EXERCA AS FUNÇÕES DE ADVOGADO QUEM NÃO PREENCHA AS 
CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. - NÃO-
OCORRENCIA, NO CASO, DA PRESCRIÇÃO ALEGADA. - NÃO E O HABEAS CORPUS MEIO IDONEO 
PARA O REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS, PARA VERIFICAR-SE SE FORAM, OU NÃO, 
INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS CONHECIDO, MAS INDEFERIDO. 
9
 Nesse sentido: TST-RO-AR-468/84 - Ac. SDI 4.938/90, 12.12.1989. Rel. Min. Orlando Teixeira da Costa 

10 ADI 1.127-8: O Tribunal, examinando os dispositivos impugnados na Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994: a) 
por unanimidade, em relação ao inciso I do artigo 1º, julgou prejudicada a alegação de inconstitucionalidade 
relativamente à expressão “juizados especiais”, e, por maioria, quanto à expressão “qualquer”, julgou procedente 
a ação direta, vencidos os Senhores Ministros Relator e Carlos Britto. 
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4- A INVIABILIDADE DO JUS POSTULANDI PARA A GARANTIA DO EFETIVO 

ACESSO À JUSTIÇA. 

A efetividade do jus postulandi deve ser analisada tendo-se como ponto de partida a 

garantia do acesso à justiça, princípio fundamental do sistema constitucional brasileiro. Como 

bem definiu Dinamarco (2003, p. 287) “a indispensabilidade de advogado não é princípio que 

deva sobrepor-se à promessa constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV)”. 

Conforme se ressaltou anteriormente, a expressão acesso à justiça possui duplo significado. 

De um lado, trata da necessidade de que o sistema jurídico seja igualmente acessível a todos. 

De outro, refere à garantia de uma ordem jurídica justa, isto é, a promoção de resultados 

efetivamente justos. É nesse cenário que o direito de ação, constitucionalmente assegurado, 

antes mera garantia formal de ajuizamento da ação, se torna o direito à tutela efetiva e eficaz 

do direito (MALLET, 1996, p. 1470). Sendo assim, resta evidente que o ponto de partida para 

a análise da dispensa da assistência de advogado deve ser, sempre, a garantia do acesso à 

justiça.  

Em síntese, o jus postulandi não deve ser confrontado com o art. 133 da Constituição 

da República, como se pretendeu, outrora, fazer. Aliás, como visto, tal enfrentamento já se 

encontra superado por decisão do Supremo Tribunal Federal. Deve ser, pois, analisado sob a 

perspectiva da garantia do real acesso à justiça de modo que a ideia de dar a parte a 

possibilidade de litigar desacompanhada de causídico, postulando sozinha perante o Poder 

Judiciário, deve ser analisada com bastante cautela (GODEGHESI, 2009, p. 68).  

A facilitação do acesso à justiça não se trata, portanto de conceder à população 

acesso meramente físico, isto é, livre circulação no interior dos imóveis que compõe o Poder 

Judiciário. Como bem sintetizou Souto Maior: 

[...] facilitar o acesso à Justiça não é abrir as portas do Judiciário e dizer que todos 
podem entrar, pois isso equivaleria dizer que o Othon Palace está com suas portas 
abertas para todos. Como já fora dito, sarcasticamente, na Inglaterra, por um 
anônimo: “Justice is open to all, like the Hitz Hotel”. Tornar acessível a justiça é, 
isto sim, fornecer os meios concretos para que o jurisdicionado atinja a ordem 
jurídica justa. (SOUTO MAIOR, 2003, p. 153). 

Analisando as condições históricas do surgimento da Justiça do Trabalho, no início 

da década de 40, conforme já se destacou oportunamente, conclui-se que o jus postulandi foi, 

a princípio, uma forma encontrada pelo legislador de estender o acesso à justiça ao 

trabalhador economicamente desfavorecido tendo em vista a sua hipossuficiência, sua 

vulnerabilidade e, principalmente, os altos custos de se propor uma demanda. Referido 
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instituto destaca, pois, “a preocupação do legislador de amparar o pobre, o desvalido, o 

hipossuficiente, possibilitando-lhe acesso ao Poder Judiciário sempre que a circunstância ou a 

natureza do pedido justificarem.” (COSTA, 1995, p. 12).   

A ideia do jus postulandi representava, então, “a promessa de um grande elemento 

facilitador na busca pelos incipientes direitos” (GODEGHESI, 2009, p. 20). A justiça laboral 

foi criada, portanto, para ser uma justiça rápida, cujos procedimentos deveriam ser, 

supostamente, simples e que deveria ser regida por princípios que colaborassem com essa 

celeridade como, por exemplo, o da oralidade e da simplicidade. (GODEGHESI, 2009, p. 24).  

Ocorre que, como se analisou anteriormente, o progresso da civilização tornou a 

justiça laboral mais complexa. Tal realidade, totalmente incontrolável, acabou por 

incrementar, sobremaneira, a legislação a ela correlata. Desse modo, hoje, além da CLT, que 

possui em seu corpo 922 artigos, existem outras dezenas de leis extravagantes que regulam 

questões trabalhistas. Fora tudo isso, são mais de quatrocentas súmulas editadas pelo Tribunal 

Superior do Trabalho e um número ainda maior de Orientações Jurisprudenciais e de 

precedentes normativos deste mesmo Tribunal. Além, é claro, das diversas portarias do 

Ministério do Trabalho e de toda a riqueza da jurisprudência dos tribunais do trabalho. Por 

fim, destaca-se a necessidade de se conhecer as normas da Constituição da República e do 

Código de Processo Civil aplicáveis ao processo trabalhista. Quanto a essa questão, 

destacamos:  

A própria CLT, ao longo de sua vigência, foi amplamente alterada no caput de seus 
artigos, parágrafos, incisos, alíneas. Paralelamente a esse diploma, formou-se uma 
legislação complementar extravagante, numerosa, diversificada, mais extensa do que 
a própria CLT. Tornou-se difícil aos próprios advogados acompanhar as incessantes 
mudanças, acrescidas de súmulas, orientações jurisprudenciais, precedentes 
normativos editados pelo TST. Compõem hoje o Judiciário Trabalhista mais de 
1.000 Varas, e por ele tramitam anualmente dois milhões de processo. 
(SUSSEKIND; BONFIM; PIRAINO, 2009, p. 52) 

Hoje em dia, portanto, a estrutura da justiça do trabalho é bastante complexa sendo 

certo que seu arcabouço normativo é extremamente extenso. Nem todas as causas trabalhistas 

são, logo, de pequena complexidade, como no passado se acreditou. Devido a dadas razões, o 

jus postulandi recebe severas críticas. Nesse sentido, discorre Francisco Antônio de Oliveira: 

Não se pode relegar ao oblívio que o processo do trabalho no seu estágio atual 
recebe sopro benfazejo de ventos atualizantes para que possa cumprir a sua 
finalidade em consonância com uma nova realidade. E desconhecer essa realidade 
em constante efervescência é calcar-se no vazio e quedar-se em isolamento 
franciscano. A capacidade postulatória das partes na Justiça do Trabalho é ranço 
pernicioso originário da fase administrativa e que ainda hoje persiste em total 
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discrepância com a realidade atual. O Direito do Trabalho constitui hoje, 
seguramente, um dos mais, senão o mais, dinâmico dentro do ramo do Direito e a 
presença do advogado especializado já se faz necessária. (OLIVEIRA, 2005, p. 667) 

Nessa mesma linha de entendimento, Sussenkind, Bonfim e Piraino: 

Sustentar que o trabalhador possui capacidade técnica para postular e se defender 
pessoalmente beira a falta de bom senso, a irracionalidade, o absurdo. Nesse 
contexto, o jus postulandi tornou-se, já de algum tempo, inviável, desfavorável ao 
trabalhador, ao qual, particularmente, visava favorecer. O jus postulandi constituiu 
um instituto adequado, justo, útil e necessário para a época, mas já cumpriu, e talvez 
bem, seu papel histórico, não mais se justificando sua manutenção. (SUSSEKIND; 
BONFIM; PIRAINO, 2009, p. 53). 

Não se pode discordar que as partes, até mesmo as de nível sócio-econômico mais 

elevado e/ou que possuem formação universitária em outras áreas, não têm o conhecimento 

técnico jurídico – material e processual – necessário para ajuizar uma demanda ou defender-se 

em uma ação trabalhista de forma adequada. Nesse sentido, destaca Jorge Luiz Souto Maior 

“[...] saber sobre direitos trabalhistas, efetivamente, não é tarefa para leigos. Juízes e 

advogados organizam e participam de congressos, para tentar entender um pouco mais a 

respeito desses temas e muitas vezes acabam saindo com mais dúvidas. Imaginem, então, o 

trabalhador.” (2003, p. 153). 

Movido por insatisfações construídas no curso da relação laboral, o litigante, em seu 
instrumento petitório, muitas vezes olvida-se de apresentar argumentos que 
buscariam fundamentar as assertivas por ele formuladas, preferindo articular ataques 
pessoais e agressivos contra o adversário. Tal procedimento em nada servirá para a 
formação do juízo de mérito do Julgador [...]  
Destarte, enganam-se aqueles que consideram ser uma vantagem a favor do 
empregado a prerrogativa de exercer pessoalmente o “jus postulandi” perante a 
Justiça dos Necessitados. Ao contrário, o que ocorre na prática é o obreiro ver o 
seu direito ameaçado devido à má formulação dos pedidos ou a dificuldade em 
construir as provas na fase instrutória, em função do seu alheamento às normas 
e técnicas das quais se poderia utilizar no curso do processo. Assim é que, em 
determinadas situações, litígios em que o hiposssuficiente teria todas as 
condições de obter a prestação jurisdicional pleiteada terminam por ser 
improvidos, devido à complexidade do caso concreto e as filigranas processuais 
que ele não domina. Portanto, a nosso ver, somente um especialista poderia garantir 
aos contendores na querela judicial os mecanismos idôneos para a defesa das suas 
pretensões. Por isso, a nosso ver, dispensar o causídico não é favorecer a parte, mas 
prejudicá-la. (SENTO-SÉ, 1995, p. 67, grifo nosso) 
 

A parte sem advogado fica, portanto, em situação desvantajosa posto que não 

conhece as leis tampouco o jargão jurídico e as expressões em latim, muito corriqueiras no 

cotidiano forense. Dessa forma, o trabalhador, que desconhece seus direitos e ignora as 

questões processuais, fica acuado, pressionado, indefeso (ALMEIDA, 2004, p. 3). 

Pretender-se que leigos penetrem nos meandros do processo, que peticionem, que 
narrem fatos sem transformar a lide em desabafo pessoal, que cumpram prazos, que 
recorram corretamente, são exigências que não mais se afinam com a complexidade 
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processual, onde o próprio especialista, por vezes, tem dúvidas quanto à medida 
cabível em determinados momentos.  E é a esse mesmo leigo a quem, em tese, é 
permitido formular perguntas em audiência, fazer sustentação oral de seus recursos 
perante os tribunais. Na prática, felizmente, a ausência do advogado constitui 
exceção e ao leigo não se permite fazer perguntas em audiência mesmo porque 
sequer saberia o que perguntar. (OLIVEIRA, 2005, p. 667) 

A parte desassistida, para ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, deve 

procurar o Setor de Reclamações Verbais. No referido local, cabe ao funcionário reduzir a 

termo o que o trabalhador lhe relatar. Contudo, estes funcionários nem sempre são bacharéis 

em direito. Dessa forma, o obreiro fica a mercê da interpretação que o servidor dá às suas 

explicações, o que pode causar perdas irreparáveis de direitos. No pedido do reclamante fica 

esboçada, assim, a análise dada pelo funcionário aos fatos narrados sendo certo que este, 

diferentemente do advogado, não acompanhará o fluxo do processo. Tal situação pode acabar 

prejudicando a lógica dos atos processuais seguintes (ALVES, 1991, p. 93; GODEGHESI, 

2009, p. 77). A questão da fragilidade da atermação é, dessa forma, outro entrave à plena 

eficácia do instituto do jus postulandi.  

Salvo raras exceções verificadas na prática e que deverão ser creditadas 

exclusivamente à genialidade, deve-se admitir, portanto, que na esmagadora maioria das 

vezes, o leigo não possui condições de requerer e de contestar uma ação na plenitude desejada 

tendo em vista a complexidade e a quantidade enorme de questões que lhe são postas em uma 

demanda (POSSÍDIO, 2005, p. 549). Por essas razões, o patrocínio obrigatório é decisivo para 

que se alcance a verdadeira justiça. Confirma essa assertiva, as palavras de Cappelletti e Garth 

“o auxílio de um advogado é essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais 

complexas e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa” (1988, p. 32). 

A intervenção do advogado se torna indispensável na ordenação processual de forma 

que contribui para aperfeiçoar a postulação da parte em juízo e ser a mais primorosa forma de 

comunicação entre litigante e magistrado (SENTO-SÉ, 1995, p. 67).  

Ademais, o que se observa na prática é que, na maioria das vezes, a parte desassistida 

fica insegura por se encontrar sozinha em um ambiente tão solene, com o qual não está 

acostumada. Além disso, a parte desacompanhada age, geralmente, influenciada por fatores 

emocionais não conseguindo se desassociar de tais questões. (GODEGHESI, 2009, p. 76).  

O causídico bem preparado funciona como uma espécie de filtro para descargas 
emocionais desmedidas da parte, que podem vir a prejudicar até mesmo a obtenção 
de seus direitos. Fazendo esta espécie de barreira entre o sentimento da parte e o que 
ocorre na audiência, o advogado consegue garantir o fluxo natural dos atos 
processuais. Não havendo esse controle, a parte pode vir a transferir essas emoções 
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para os atos do processo e, por exemplo, não fazer um acordo, ainda que lhe seja 
vantajoso, somente porque tem raiva ou alguma mágoa em relação ao litigante 
contrário. (GODEGHESI, 2009, p. 76). 

Em suma, o tecnicismo dos procedimentos e a complexidade dos atos processuais, a 

linguagem científico-jurídica, tão peculiar, e também o envolvimento emocional daquele que 

se encontra em juízo a postular seu direito acabam por comprometer o contraditório, a ampla 

defesa e a isonomia da parte desassistida por advogado, acarretando, assim, em uma 

desigualdade técnica e material que impede que o trabalhador postule e obtenha seus direitos 

de forma plena e justa.  

O advogado, pois, ao mesmo tempo em que coopera com a atividade do juiz na 
busca da verdade real, ao explanar em linguagem técnica o desejo do seu cliente, 
também é fundamental na perquirição dos exatos contornos do direito a ser 
postulado, na medida em que está capacitado para realizar a interpretação do 
ordenamento jurídico [...] 
Vê-se, pois, que a atuação do causídico é fator que aprimora o acesso à justiça, 
sendo indispensável à sua consecução, especialmente quando se tem em mente, 
repita-se, a noção ampla de acesso à justiça, em seus aspectos formal e material 
[...] 
O atingimento da plenitude da prestação jurisdicional justa depende da presença do 
advogado, sem o qual inexistirão equilíbrio nas discussões judiciais, garantia de 
igualdade material e paridade de armas entre as partes litigantes (sobretudo se o ex 
adverso estiver acompanhado de advogado) [...] 
A mesma sociedade que compreende que determinados medicamentos de uso 
restrito somente podem ser adquiridos por prescrição médica deve ser capaz de 
apreender que o problema jurídico exige atuação de um profissional 
qualificado, preparado e especificamente voltado àquele fim. Daí não haver 
qualquer dúvida de que o dever de contratação do advogado nada mais quer 
significar do que o anseio do ordenamento jurídico em ver-se concretizado, o que de 
outro modo não ocorreria, se estivessem os cidadãos entregues à própria sorte nos 
árduos caminhos da postulação judicial. (BARREIROS, 2009, p.182-184, grifo 
nosso) 
 

Diferentemente do que pregam àqueles que defendem que a obrigatoriedade de 

advogado trata-se de corporativismo da classe, a presença desse profissional é condição 

indispensável para que a parte, em especial o trabalhador, exerça sua cidadania com plenitude 

(VASQUES e XAVIER, 2001, p. 55-56).  Em síntese, na defesa dos direitos do trabalhador, a 

presença de advogado é mais do que uma possibilidade recomendável. Não se trata, pois de 

capricho ou excesso de zelo da parte que o faz. Trata-se, sobretudo, de uma necessidade 

indiscutível na busca por justiça. 

É importante notar ainda, o desequilíbrio que na prática se verifica naquelas 

situações nas quais uma das partes encontra-se desassistida por advogado ao passo que a outra 

se faz acompanhada por patrono. Normalmente, no âmbito da Justiça do Trabalho, quando tal 

hipótese se verifica, o obreiro é quem litiga sozinho. Do outro lado, o empregador, 

economicamente mais forte, recebe orientação jurídica.  
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Com efeito, é despiciendo mencionar que quase sempre o patrão comparece a juízo 
acompanhado de profissional qualificado com vistas a convencer o juiz da 
veracidade dos seus argumentos. O trabalhador, por seu turno, já inferiorizado na 
relação laboral, termina por se encontrar na mesma situação de hipossuficiência no 
processo, por não dispor do acompanhamento técnico necessário à comprovação de 
tudo o que propugna no litígio. (SENTO-SÉ, 1995, p. 68). 

Diante dessa realidade de desequilíbrio processual, questiona-se a posição que deve 

ser adotada pelo magistrado. “O limite entre a colaboração possível e uma atuação temerária, 

parcial, é extremamente complexo de se delimitar.” (GODEGHESI, 2009, p. 77).  

Ante tal indagação, deve-se pensar, primeiramente, no princípio da imparcialidade do 

juiz. Segundo esse, o exercício da função jurisdicional deve ser guiado pela mais absoluta 

imparcialidade sem que se permita o favorecimento de uma parte em detrimento da outra, isto 

é, observando-se sempre o devido processo legal.  

O caráter da imparcialidade é inseparável do órgão da jurisdição. O juiz coloca-se 
entre as partes e acima delas: esta é a primeira condição para que possa exercer sua 
função dentro do processo. A imparcialidade do juiz é pressuposto para que a 
relação processual se instaure validamente [...] 
A imparcialidade do juiz é uma garantia de justiça para as partes. Por isso, têm elas 
o direito de exigir um juiz imparcial: e o Estado, que reservou para si o exercício da 
função jurisdicional, tem o correspondente dever de agir com imparcialidade na 
solução das causas que lhe são submetidas. (CINTRA; GRINOVER; 
DINAMARCO, 2008, p. 58-59). 
 

Por outro lado, é importante que a imparcialidade não importe em omissão. Dessa 

forma, conforme entende a doutrina moderna, o juiz deve conduzir o processo, participando 

dele ativamente, assumindo, por vezes, papel de protagonista.  

A absoluta igualdade jurídica não pode, contudo, eliminar a desigualdade econômica 
[...] A aparente quebra no principio da isonomia, dentro e fora do processo, obedece 
exatamente ao principio da igualdade real e proporcional, que impõe tratamento 
desigual aos desiguais, justamente para que, supridas as diferenças, se atinja a 
igualdade substancial [...] No processo civil legitimam-se normas e medidas 
destinadas a reequilibrar as partes e permitir que litiguem em paridade de armas, 
sempre que alguma causa ou circunstância exterior ao processo ponha uma delas em 
condições de superioridade ou inferioridade em face da outra. Mas é muito delicada 
essa tarefa de reequilíbrio substancial, a qual não deve criar desequilíbrios 
privilegiados a pretexto de remover desigualdades. (CINTRA; GRINOVER;  
DINAMARCO, 2008, p. 60). 
 

Deve o magistrado buscar a igualdade material entre as partes, tratando os desiguais, 

desigualmente, na justa medida de suas desigualdades a fim de, assim, assegurar a “paridade 

de armas”. 

Naturalmente, o exercício do jus postulandi, envolve não só as partes, mas vai exigir 
do Juiz do Trabalho uma atuação mais inquisitiva, fundada na necessidade de maior 
impulso processual na formação do material cognitivo, respeitado o princípio da 
isonomia no tratamento das partes, bem assim as peculiaridades da relação 
processual constituída entre os litigantes. (BORGES, 2003, p.27) 
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Nesse sentido, trazemos o entendimento do jurista Antônio Álvares da Silva, 

segundo o qual, o juiz: 

[...] tem o poder de conduzir o processo e velar por seu rápido andamento, 
determinando, quando a parte pessoalmente não o fizer, todas as providências 
necessárias ao esclarecimento dos fatos. Isto, longe de retirar-lhe a imparcialidade, 
reforça-a, pois uma sentença só pode ser justa se basear em fatos corretamente 
apurados. Acertar a matéria controversa não significa beneficiar ou prejudicar as 
partes, mas simplesmente verificar o que concretamente aconteceu. As providências 
que o juiz toma neste caso não são em favor ou em prejuízo das partes, mas 
exclusivamente em prol da verdade fática, de que ele precisa para bem sentenciar. 
(SILVA, 2007, p. 43) 

Essa situação é delicada posto que a relativa perda da imparcialidade, por parte do 

magistrado, se não feita com excessivo cuidado pode comprometer gravemente o exercício da 

função jurisdicional. O papel do juiz é zelar pela correta aplicação da lei não podendo esse 

agir como advogado de uma das partes. Logo, o limite entre o estabelecimento do equilíbrio 

processual entre as partes e a prestação de assessoria jurídica à parte desassistida é bastante 

tênue, devendo ser respeitado, com cautela, pelo Magistrado.  

Em nome do principio maior da imparcialidade do Juiz na causa, insta esclarecer 
que não se poderia nunca esperar que o Magistrado, vislumbrando deficiências na 
defesa dos interesses pelo litigante tido como hipossuficiente, viesse a beneficiá-lo, 
outorgando um irregular privilégio à parte mais fraca. Estaria violando aquela que é 
a sua função primordial no processo, qual seja, a de distribuir justiça, concedendo 
tratamento igualitário aos querelantes envolvidos no feito. (SENTO-SÉ, 1995, p. 67-
68) 

Dessa maneira, o estabelecimento de estratégias processuais, usualmente feita pelos 

advogados não pode, no caso do jus postulandi, ficar a cargo do juiz, ainda que a parte 

desacompanhada seja pouco esclarecida culturalmente, sob pena de se ultrapassar a barreira 

da parcialidade.  

Todavia, é de notar-se que, como o jus postulandi na justiça trabalhista não possui 

restrições, isto é, não encontra limites no tocante ao valor da causa, essa questão se torna, por 

vezes, bastante polêmica. Ora, por essa razão, o valor do prejuízo financeiro que a parte pode 

vir a ter, caso a ausência de acompanhamento profissional lhe prejudique o direito, pode ser 

muito alto, não delineando a legislação seu valor máximo, conforme ocorre nos Juizados 

Especiais (GODEGHESI, 2009, p. 82-83). 

5 – ALTERNATIVAS AO JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Conforme debatido acima, tem-se que o jus postulandi não é mais compatível com a 

Justiça do Trabalho brasileira, que se desenvolveu ao longo dos anos e, atualmente, possui 
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uma estrutura complexa e especializada, sendo que, a dispensa do advogado traz, sem 

dúvidas, prejuízos à parte litigante. 

Contudo, a simples revogação do jus postulandi do processo trabalhista, sem a 

apresentação de uma alternativa ao instituto, acabaria por causar prejuízo à parte carente, sem 

recursos financeiros suficientes para a contratação de advogado particular, inibindo, assim, 

seu ingresso em juízo.  

Nesse sentido, não basta afastar a aplicabilidade do instituto do jus postulandi para 

que o problema do acesso à justiça, no campo trabalhista, seja resolvido. Conforme afirma 

Luis Henrique Simão Godeghesi, “é preciso a adoção de medidas jurídicas paralelas, no 

campo do Processo do Trabalho, para que se aproxime mais da efetividade pretendida, 

promovendo verdadeiro acesso à justiça.” (2009, p. 85). 

Sendo assim, duas medidas devem ser tomadas, ao lado da extinção do jus 

postulandi, para que o acesso à justiça seja realizado em sua forma plena, dentro do sistema 

jurídico trabalhista brasileiro. São elas: a instalação da Defensoria Pública Trabalhista e o 

estabelecimento da possibilidade de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 

5.1. Assistência Jurídica Gratuita  

A assistência jurídica gratuita é prevista na Constituição da República como um dos 

direitos e garantias fundamentais a serem realizados pelo Estado, estipulando o texto 

constitucional, em seu artigo 5º, LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 

A disciplinar o tema, tem-se a Lei 1.060/50, diploma ainda em vigor, e a Lei 

5.584/70, esta última estabelecendo normas de aplicação específica à Justiça do Trabalho.  

Dispõe a Lei 5.584/70: 

Art. 14. Na Justiça do Trabalho, a assistência judiciária a que se refere a Lei n. 
1.060, de 5 de fevereiro de 1950, será prestada pelo Sindicato profissional a que 
pertencer o trabalhador. 
§1º A assistência é devida a todo aquele que perceber salário igual ou inferior ao 
dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior 
salário, uma vez provado que sua situação econômica não lhe permite demandar, 
sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 
§2º A situação econômica do trabalhador será comprovada em atestado fornecido 
pela autoridade local do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, mediante 
diligência sumária, que não poderá exceder de 48 (quarenta e oito) horas. 
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§3º Não havendo no local a autoridade referida no parágrafo anterior, o atestado 
deverá ser expedido pelo Delegado de Polícia da circunscrição onde resida o 
empregado. 
 

Infere-se, portanto, que a lei atribuiu a assistência judiciária do trabalhador 

hipossuficiente, que não possui recursos financeiros para demandar em juízo, ao sindicato 

representante de sua categoria profissional. Ou seja, o sindicato deve fornecer aos 

trabalhadores carentes por ele representados acompanhamento advocatício diante de eventual 

demanda trabalhista.  

Todavia, a assistência jurídica prestada apenas pelo sindicato não se mostra 

suficiente para possibilitar a todos os litigantes hipossuficientes o ingresso em juízo 

acompanhado de profissional habilitado. Isso porque, muitas vezes, os sindicatos não estão 

preparados estrutura e financeiramente para acolher todas as demandas dos trabalhadores. 

Além disso, não são todas as profissões que possuem entidade sindical regulamentada.  

Ademais, a Lei 5.584/70 ao estabelecer que a assistência jurídica, no campo laboral, 

seria atribuição do sindicato, acabou por transferir a este uma obrigação que seria, em tese, do 

Estado, nos termos do já exposto artigo 5º, inciso LXXIV, da Carta Magna. 

Nesse sentido, tem-se que a assistência judiciária gratuita aos que dela necessitam é 

direito fundamental do homem e sua prestação é papel essencial do Estado, sendo que a 

Constituição brasileira incube a realização dessa tarefa à Defensoria Pública, nos termos do 

artigo 134, a seguir: 

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do 
Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV. 

 

Contudo, não obstante a previsão legal, estampada na Lei Complementar n° 

80/199411, de que competiria à Defensoria Pública da União a atuação junto a Justiça do 

Trabalho, o que se vê, na prática, é que a assistência judiciária por meio de defensores 

públicos, na esfera trabalhista, é incipiente. 

A falta de defensores públicos dedicados à seara trabalhista se deve, sobretudo, à 

escassez de pessoal e de recurso material. Conforme o último estudo coordenado pela 

                                                           
11

 Lei complementar n⁰ 80/1994, Art. 14. A Defensoria Pública da União atuará nos Estados, no Distrito 
Federal e nos Territórios, junto às Justiça Federal, do Trabalho, Eleitoral, Militar, Tribunais Superiores e 
instâncias administrativas da União. 
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Secretaria de Reforma do Judiciário, ligada ao Ministério da Justiça, intitulado “III 

Diagnóstico da Defensoria Pública no Brasil”, verificou-se que, em 2008, o número de cargos 

de defensores públicos da União era de 481, o que demonstra uma enorme defasagem em 

relação à necessidade real da população brasileira. 

Com quadro de pessoal tão reduzido, o que ocorre é que a Defensoria Pública da 

União acaba por dar prioridade às causas em que não é conferida à parte a possibilidade de 

ingressar em juízo sem o acompanhamento de advogado. Sendo assim, as causas trabalhistas, 

tendo em vista a possibilidade do jus postulandi, acabam por ficar prejudicadas, não sendo, 

em sua maioria, atendidas pelos defensores públicos. 

Por esse motivo, muitos juristas, como Thais Borges da Silva12, Luis Henrique Simão 

Godeghesi13, Alessandro Buarque Couto14 e Amauri Mascaro Nascimento15, defendem a ideia 

da criação da Defensoria Pública Trabalhista, órgão que seria ligado à Defensoria Pública da 

União, mas que contaria com quadro próprio de pessoal e defensores especializados na 

matéria trabalhista, ideia esta a qual nos filiamos.  

Dessa forma, conclui-se que uma das soluções para a substituição do jus postulandi, 

é a criação da Defensoria Pública Trabalhista, que se incumbiria da prestação de assistência 

jurídica gratuita exclusivamente para causas trabalhistas. Através desta, o Estado viabilizaria, 

de forma efetiva, o princípio fundamental do acesso à justiça, pois o acompanhamento da 

parte por um defensor proporciona a postulação técnica dos direitos, requisito essencial para a 

concretização do princípio em comento. 

5.2. Honorários Advocatícios Sucumbenciais  

Na Justiça do Trabalho, predomina o entendimento de que os honorários 

advocatícios, nas lides decorrentes das relações de emprego, não decorrem da mera 

sucumbência, devendo a parte ser beneficiária da Justiça Gratuita e estar assistida pelo 

sindicato de sua categoria profissional. Esta é a corrente defendida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho, consubstanciada nos Enunciados nº 219 e 329. Vejamos o inteiro teor dos referidos 

enunciados: 

                                                           
12

 SILVA, 2007, p. 221-230. 
13

 GODEGHESI, 2009, p. 95 
14

 COUTO, 2004, p. 26-27. 
15

 NASCIMENTO, 1997, p. 192-193. 
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SÚM. 219/TST – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HIPÓTESE DE 
CABIMENTO (incorporada a Orientação Jurisprudencial 27 da SBDI-2) (redação 
alterada, Res. 174 de 24.05.2011). I – Na Justiça do Trabalho, a condenação ao 
pagamento de honorários advocatícios, nunca superiores a 15% (quinze por cento), 
não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte estar assistida por 
sindicato da categoria profissional e comprovar a percepção de salário inferior ao 
dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação econômica que não lhe 
permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família. (ex-
Súmula 219 – Res. 14/1985, DJ 26.09.1985) II – é cabível a condenação ao 
pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo trabalhista. 
(redação alterada em 25.05.2011, Res. 174) III – São devidos os honorários 
advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como substituto processual e 
nas lides que não derivem da relação de emprego. 
 
SÚM. 329/TST – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 133 DA CF/1988. 
Mesmo após a promulgação da CF/1988, permanece válido o entendimento 
consubstanciado no Enunciado 219 do Tribunal Superior do Trabalho. 

 
Tal entendimento, que logrou prevalecer na Justiça Trabalhista, se deve, sobretudo, à 

existência do jus postulandi, pois a possibilidade de estar em juízo desacompanhado de 

advogado tornou o patrocínio profissional uma faculdade da parte e, sendo uma faculdade, 

entende a doutrina majoritária não caber à parte vencida o pagamento de tal verba, uma vez 

que voluntariamente assumida pela parte vencedora. 

Nesse sentido, afirma Jorge Luiz Souto Maior: 

A manutenção do “jus postulandi” das partes, isto é, a possibilidade da parte 
postular sem advogado, conforme previsto no artigo 791, da CLT, tem sido o 
fundamento para não se concederem honorários advocatícios no processo do 
trabalho. (SOUTO MAIOR, 2003, p. 150). 
 

Contudo, esse raciocínio coloca o empregado reclamante em situação de extrema 

desvantagem, posto que impõe a ele um paradoxo. O reclamante tem a sua frente duas opções. 

Se optar pela contratação de advogado, ao final da demanda, mesmo que tenha todos seus 

pedidos julgados procedentes, não será ressarcido integralmente dos prejuízos sofridos, uma 

vez que terá que suportar as despesas pela contratação do causídico. Lado outro, caso prefira 

não se fazer acompanhar de um patrono habilitado, terá a postulação técnica de seus direitos 

prejudicada. 

Por esse motivo, entende-se necessária e urgente, ao lado da revogação do jus 

postulandi, a aplicação dos honorários advocatícios sucumbenciais na Justiça Trabalhista, 

entendimento esse a que se filia considerável parte da doutrina, como Antônio Álvares da 

Silva16, Souto Maior17, José Alberto Couto Maciel18 e André Molina19.  

                                                           
16

 SILVA, 2010, p.21-27. 
17

 SOUTO MAIOR, 2003, p. 154. 
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Discorrendo sobre o tema afirma Molina: 

Não é razoável que a pessoa que teve parte de seu patrimônio vergastado venha 
socorrer-se do Poder Judiciário e, caso demonstrado seu direito, apenas seja 
restituído com parte dele, pois do montante total que obteve, tem que destacar parte 
para pagar os honorários contratuais de seu advogado. (MOLINA, 2006, p. 325). 

  
Vale ressaltar que a Consolidação das Leis Trabalhistas não contém, em seu bojo, 

qualquer vedação expressa ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais nas 

demandas trabalhistas, nem tampouco a Legislação Complementar. Nesse sentido, argumenta 

Souto Maior: 

[...] mesmo sob o prisma da interpretação literal não se justifica o entendimentos dos 
Enunciados 219 e 329, do TST. Os textos legais (arts. 14 e 16, da Lei n. 5.584/70 e 
art. 791, da CLT) não desautorizam, expressamente, a condenação em honorários 
quando o reclamante for assistido por advogado particular. A ilação nesse sentido é 
plenamente injustificável sob o prisma interpretativo, pois que confere uma 
ampliação do texto legal sem o menor fundamento. (SOUTO MAIOR, 2003, p. 
155). 
 

Sobre esse aspecto, destaca-se que o Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente ao direito processual do trabalho, nos termos do artigo 769, da CLT, 

expressamente prevê que a sentença condenará o vencido nos honorários sucumbenciais.20  

Trazendo mais fundamentos legais à condenação da parte vencida em honorários de 

advogado, tem-se o Código Civil de 2002, também aplicável na Justiça Trabalhista de forma 

subsidiária (artigo 8º, parágrafo único, da CLT21), que, em seus artigos 38922, 39523 e 40424, 

deixa clara a obrigação do pagamento de honorários advocatícios quando causado dano pelo 

devedor. 

Noutro prisma, relevante apontar que, na Justiça do Trabalho, admite-se a 

condenação em honorários advocatícios nas lides de competência desta Especializada não 

                                                                                                                                                                                     
18

 MACIEL, 2009, p. 67. 
19

 MOLINA, 2006, p. 325. 
20

 Código de Processo Civil. Art. 20, caput. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas 
que antecipou e os honorários advocatícios. Essa verba honorária será devida, também, nos casos em que o 
advogado funcionar em causa própria. 
21

 Consolidação das Leis do Trabalho. Art. 8º, parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do direito 
do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. 
22

 Código Civil de 2002. Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais 
juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.   
23

 Código Civil de 2002. Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, 
atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 
advogado. 
24

 Código Civil de 2002. Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas 
com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e 
honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. 
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decorrentes da relação de emprego. Isto é, são cabíveis os honorários sucumbenciais nas 

causas que envolvam relação de trabalho diversa da relação de emprego, conforme artigo 5º 

da Instrução Normativa nº 27/2005, estabelecida pelo TST por meio da Resolução 

126/2005.25 

Essa diferenciação entre as causas em razão da relação jurídica discutida se dá 

justamente pelo fato de que, conforme entendimento majoritário, o jus postulandi não se 

estende as demandas que versam sobre vínculos trabalhistas diversos do vínculo de emprego, 

ante a ausência de previsão legal.  

Verifica-se, mais uma vez, o prejuízo que o jus postulandi traz ao empregado 

litigante, que, por força deste instituto, é colocado em situação de desvantagem em relação ao 

litigante não-empregado, uma vez que somente a este último é garantido o direito ao 

deferimento de honorários advocatícios. 

Mas tal distinção não pode prevalecer na Justiça do Trabalho, sendo inclusive 

incompatível com os princípios basilares desta Especializada, que visam a máxima proteção 

do empregado.  

Em sentido conexo, preceitua Souto Maior: 

Como não se prevê que a Justiça do Trabalho não faça uma ordem de classificação 
entre as ações, que ponha em segundo plano a relação de emprego, por óbvio, em 
todas as ações terá aplicabilidade o princípio da sucumbência, advindo daí, 
finalmente, a eliminação do inconcebível entendimento de que nas reclamações 
trabalhistas, em que se discutem direitos decorrentes de uma relação de emprego, 
não cabe a condenação em honorários advocatícios. (SOUTO MAIOR, 2000, p. 63). 

 
Destaca-se que parte da jurisprudência, ainda que minoritária, vem se posicionando a 

favor do entendimento da possibilidade de deferimento de honorários advocatícios, 

divergindo, contudo, da posição adotada pelo TST. Veja-se, por exemplo, julgado do TRT da 

1ª Região de relatoria do Desembargador Marcos Cavalcante: 

EMENTA: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. Ainda que se entenda 
mantida na Justiça do Trabalho a possibilidade de as partes se valerem do direito de 
postular, sem se fazerem representar por advogado (ius postulandi), forçoso é 
considerar que, de há muito, o processo e as questões trabalhistas perderam aquela 
simplicidade que autorizava o manejo por leigos, sem que disso lhes adviessem 
graves prejuízos. Dessa forma, ainda que se conceda à parte a faculdade de 
demandar por conta própria, deve lhe ser assegurado, também, o direito de demandar 
sendo representada pelo procurador que escolher. Por isso, são devidos honorários 
de advogado em virtude da sucumbência. (TRT – 1ª Região, Processo n.⁰ 

                                                           
25

 Instrução Normativa 27/2005, TST (Resolução 126/2005). Art. 5º. Exceto nas lides decorrentes da relação de 
emprego, os honorários advocatícios são devidos pela mera sucumbência. 
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00148006620075010541 RO, Décima Turma, Rel. Marcos Cavalcante, DJ: 
21/05.2008)  
 

Assim, por todos os argumentos trazidos, conclui-se pela necessidade da 

reformulação do entendimento de que, na Justiça do Trabalho, só há condenação de 

honorários advocatícios quando o reclamante for beneficiário da justiça gratuita e estiver 

assistido por seu sindicato. Tal posicionamento não se coaduna com o princípio constitucional 

do acesso à justiça e, portanto, deve ser superado, para que seja reconhecido o direito ao 

deferimento de honorários advocatícios em todas as causas trabalhistas. 

6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Através do presente trabalho, procuramos demonstrar a incompatibilidade do instituto 

do jus postulandi, admitido no processo trabalhista, com o princípio do acesso à justiça, que 

pressupõe mais que o mero ingresso em juízo. Este postulado, conforme discutido no curso 

deste artigo, traz consigo a ideia que as partes de um litígio devem possuir “igualdade de 

armas” (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 15), o que não ocorre quando uma delas estiver 

postulando sozinha, desacompanhada de advogado habilitado. 

 O jus postulandi, que a primeira vista aparenta ser benéfico ao demandante, mostra-se, 

na realidade, extremamente prejudicial a este. Isto porque, ao se valer do instituto, a parte 

desassistida se coloca em situação de desigualdade perante a parte contrária, acompanhada de 

patrono habilitado, e acaba por correr o risco de, por inexperiência e desconhecimento 

técnico, não ter seus direitos garantidos pelo Judiciário.  

 A Justiça do Trabalho não é mais aquela de quando ocorrida sua implementação. Esta 

Especializada se desenvolveu, foi incorporada ao Judiciário, tornou-se mais complexa, não 

existindo mais os fatores que levaram o legislador a possibilitar às partes, no processo 

trabalhista, demandar por meio do jus postulandi. 

 Dessa forma, por todos os motivos expostos, entende-se necessária a revogação do 

instituto do jus postulandi no âmbito do processo trabalhista, a qual deve ser acompanhada da 

criação de uma Defensoria Pública Trabalhista, para que os demandantes hipossuficientes não 

fiquem desprovidos de acompanhamento técnico, e da aplicação de honorários advocatícios 

sucumbenciais em todos os tipos de demandas trabalhistas, a fim de que seja possibilitado ao 

litigante seu integral ressarcimento por eventual dano por ele sofrido. 
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RESUMO 
 

A temática proposta visa o estudo do percurso histórico do processo, onde a tutela 

individual prevalecia sobremaneira à tutela coletiva, numa visão demandante-

demandado-julgador. Esse trilhar histórico perpassa o Estado Democrático de Direito, 

consoante se afigura do próprio Preâmbulo da Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 1988.  Para este, o poder emana do povo e deve ser para o povo. Propõe-se 

neste artigo reforçar a questão de cidadão, onde este transcende a figura do detentor do 

direito ao voto, alcançando o processo como fator de inclusão social. Para tanto, 

imprescindível o estudo do princípio da efetividade do direito fundamental, de modo 

que não basta o acesso à justiça pelo povo, mas que a prestação jurisdicional seja 

efetiva, guardando relação com uma série de princípios próprios, entre eles, a razoável 

duração do processo. Nesse sentido, a tutela coletiva começa a ganhar força e, no caso 

do Brasil, obteve contribuições do sistema norte americano, mas sobretudo do legislador 

brasileiro e um corpo de doutrinadores. Mostrou-se, no cenário processual, a 

necessidade e efetividade da tutela coletiva para a busca da justiça social, ou seja, do 

acesso à justiça, permitindo uma resposta unitária, com eficácia expandida, potenciando 

a eficácia do processo para os interesses metaindividuais. 

 

Palavras-chave: acesso à justiça; tutela coletiva; interesses metaindividuais; direito 

fundamental. 
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ABSTRACT 

 

The proposed thematic aims to study the historical course of the process, where the 

individual tutelage prevailed greatly to collective protection, a vision plaintiff-

respondent-judgmental. This walk goes through the historic democratic state, depending 

seems the very Preamble of the Constitution of the Federative Republic of Brazil, 1988. 

For this, the power emanates from the people and should be for the people. It is 

proposed in this paper reinforce the issue of citizen, where this figure transcends the 

holder the right to vote, achieving the process as a factor of social inclusion. Therefore, 

the study of the essential principle of the effectiveness of the fundamental right, so that 

is not enough access to justice for the people, but that the adjudication is effective, 

saving relationship with a number of its own principles, among them a reasonable 

length of process. In this sense, collective protection begins to gain strength and, in the 

case of Brazil, got contributions from North American system, but especially the 

Brazilian legislator and a body of scholars. He showed up in procedural scenario, the 

need and effectiveness of collective protection for the pursuit of social justice, namely 

access to justice, allowing a response unit, effectively expanded, enhancing the 

effectiveness of the process for the interests metaindividual. 

 

Keywords: access to justice; collective protection; metaindividual interests; 

fundamental right. 

 
        

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O Estado Democrático de Direito possui uma peculiaridade ímpar de 

organização de poder: a positivação dos direitos humanos no corpo da Constituição 

Federal. Diversos direitos fundamentais encontram-se elencados em título próprio, 

podendo-se observar tal vertente no preâmbulo da Carta Magna de 1988, alcunhada 

também de “Constituição Cidadã”. 

Veja-se que referido preâmbulo condiz com o poder do povo, sendo a lei maior 

emanada por este, seguindo o ideal diferenciado do Estado Liberal, onde neste a lei era 

imposta ao povo sem qualquer liame de justiça. 
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A respeito do poder que, conforme previsão constitucional, deveria emanar do 

povo, de forma efetiva, esta não ocorre, conforme posicionamento de Paulo Bonavides: 

 

A presença direta do povo governante permanece, portanto, 
rudimentar, inferior, indefinida, mal delineada, pouco desenvolvida, 
um tanto programática, atropelada e subtraída em sua eficácia; por 
conseguinte, reflexo de uma realidade que melhor guardara o espírito 
da Constituição se porventura concretizasse com mais energia a força 
participativa do povo, qual flui pura e límpida do parágrafo único do 
art. 1º da Constituição.1 
[...] entende-se que o Preâmbulo, de uma parte, é a suma dos 
preceitos básicos por onde se governa a Constituição; de outra parte, 
o patamar mais alto a que pode subir a materialidade normativa dos 
princípios, ali enfeixados e cristalizados em síntese para servirem de 
bússola ao sistema e de luz e critério à aferição da juridicialidade de 
derradeira dos conteúdos constitucionais e, ao mesmo passo, de texto 
onde o espírito da Constituição foi construir a sua morada.  
O Preâmbulo é, por conseguinte, a diretriz normativa e espiritual da 
unidade da Constituição. Nele o constituinte de primeiro grau fixou, 
em termos absolutos e irrefragáveis, a linha de valores que hão de 
reger o ordenamento. 
Tem o Preâmbulo, de conseguinte, um incalculável préstimo, em se 
tratando de abrir caminhos ou de achar justificação para uma nova 
hermenêutica jurídica, suscetível de operar no espaço normativo das 
Constituições. São estas formadas, grandemente, de cláusulas gerais 
e abertas, que fazem de crucial importância a tarefa insubstituível do 
hermeneuta constitucional. 
O preâmbulo é, pois, a convergência de todos os princípios e de todas 
as cláusulas constitucionais que compõem e tecem a unidade moral 
da Carta Magna, quando esta busca concretizar o princípio dos 
princípios, a saber, a dignidade da pessoa humana, a qual oura coisa 
não é senão a dignidade mesma dos povos. E os povos têm, na 
democracia participativa, o seu mais acabado instrumento de 
realização dos direitos de terceira e quarta gerações, que conduzem 
ao desenvolvimento e à democracia.2 

 

Todavia, ao se observar o texto preambular, bem como os fundamentos da 

República Federativa do Brasil, tais como soberania (art. 1º, inciso I), a cidadania, 

(inciso II), a dignidade da pessoa humana (inciso III), os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa (inciso IV), bem como do pluralismo jurídico (inciso V), denota-se a 

preocupação do legislador em colocar os direitos e garantias fundamentais do individuo 

como o próprio fundamento do Estado, tendo o povo como titular legítimo do poder 

político. 

                                                 
1 BONAVIDES, Paulo. Democracia participativa. Revista Achegas n. 27. Disponível em 
<http://www.achegas.net/numero/vinteesete/p_bonavides_27.htm 
2 Idem, p. 40. 
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Ainda há que ser ressaltado que o legislador fez questão de qualificar a 

Constituição Federal como Democrática de Direito, como se observa do caput do art. 

1º, além do parágrafo único do mesmo dispositivo legal, onde se vislumbra a 

concretização formal da democracia, além de elencar todos os objetivos fundamentais 

da República Federativa Brasileira em seu art. 3º. 

Nesta senda, os direitos fundamentais garantidos pelo Estado Democrático e 

Constitucional de Direito não estão sendo efetivados, mas apenas declarados pelo 

documento Maior. Nos dizeres de Aluisio Iunes [...] os direitos acabam sendo 

concebidos por um plano abstrato, platônico, e terminam não se conformando à 

realidade. Vivemos um Direito que não se realiza. Estudamos uma teoria que não se 

aplica. Afirmamos uma fundamentalidade que não se efetiva.3  

O Estado Democrático e Constitucional de Direito, como apregoa o próprio 

preâmbulo da Carta Magna de 1988, traz os ideais de poder que emana do povo e deve 

ser para o próprio povo, donde se extrai o ideal de democracia participativa. 

Nessa esteira aduz Rodolfo de Camargo Mancuso: 

 

[...]  há de entender-se que a participação direta da população não se 
confina ao voto popular para eleição de governantes e parlamentares, 
aos projetos de iniciativa popular, ao plebiscito e às audiências 
públicas, senão que tal participação se faz também por meio do 
processo, visto como fator de inclusão social, na medida em que 
recepciona e encaminha ao Judiciário – ou aos meios alternativos, 
auto e heterocompositivos – os reclamos, anseios e pretensões da 
coletividade, os quais, sem essas formas de expressão, continuariam a 
fomentar a chamada litigiosidade contida, ao intento da coletividade. 
Portanto, o fato de em muitos países, como o nosso, os juízes não 
serem eleitos, não serve como argumento ou premissa para dispensá-
los de dar o seu quinhão para a boa gestão da coisa pública e 
preservação do interesse geral, mediante os processos em que são 
chamados a atuar.4 
 

Neste aspecto, o presente artigo tem como ponto de partida o acesso à justiça 

pautado no ideal de democracia, em conformidade com o próprio preâmbulo da 

Constituição Cidadã, de 1988. Este, muito embora seja criticado pelo STF, quanto à sua 

eficácia (por meio da ADI por omissão de n. 2076), é a razão de ser da Constituição 

Cidadã e Democrática. 

                                                 
3 RE, Aluisio Iunes Monti Ruggeri. Processo civil coletivo e sua efetividade. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2012,  p.41. 
4 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pp. 286-287. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

83



1 O princípio da efetividade do direito fundamental 

 

A efetividade como princípio constitucional adentra o ordenamento jurídico 

pátrio com a Constituição Federal de 1988. Esta, em seu bojo, elenca a necessidade dos 

processos judiciais cumprirem alguns princípios norteadores5.   

Dentre estes, há a menção ao princípio da efetividade como forma de assegurar 

uma razoável duração do processo por parte do Estado. 

Constitucionalmente a garantia do princípio da efetividade está elencado no 

artigo 5.º, inciso XXXV, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do poder 

judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Desta forma, não resguarda apenas a 

garantia do acesso, como, também, que a tutela seja adequada e efetiva. 

Quanto ao tema, Barroso leciona que: 
 
A efetividade significa, portanto, a realização do Direito, o 
desempenho concreto de sua função social. Ela representa a 
materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a 
aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo 
e o ser da realidade social6.  

 

O conjunto de normas que rege o procedimento constitui a técnica processual. 

Entretanto, a importância da técnica processual deve ser redimensionada, considerando-

se a natureza instrumental do processo: 
 
É preciso enfrentar e superar as dificuldades impostas pela técnica 
processual, ou, melhor, pela visão excessivamente formalista desse 
fenômeno, em decorrência da qual chega-se a atribuir às exigências 
concernentes ao método de solução de controvérsias importância 
incompatível com sua natureza instrumental7.  

 

Esse redimensionamento da técnica processual, mormente quando se trata de 

herança do Estado Liberal de Direito e das teorias clássicas processuais individualistas, 

deve ater-se à duração razoável do processo. 

O Estado Liberal não correspondia com os ideais de justiça, como aborda 

Gustavo Zagrebelsky: 

                                                 
5 LOPES, Maria Elizabeth de Castro; LOPES, João Batista. Princípio da efetividade. In: NETO, Olavo de 
Oliveira; LOPES, Maria Elizabeth de Castro (Org.). Princípios Processuais Civis na Constituição. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008, p. 241. 
6BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 5. ed. Saraiva: São Paulo, 2003, 
p.88. 
7 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 87. 
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[...] como o direito foi resumido à lei e a sua validade conectada 
exclusivamente com a autoridade da fonte da sua produção, restou 
impossível controlar os abusos da legislação. Se a lei vale em razão  
da autoridade que a edita, independentemente da sua correlação com 
os princípios de justiça, não ha como direcionar a produção do 
direito aos reais valores da sociedade.8 

 

Neste esteio, o positivismo jurídico, base do Estado Liberal, estava acima do 

próprio legislador, dos magistrados e dos operadores do direito de modo geral, 

transformando-se, segundo Marinoni9, em ideologia, valendo ainda a transcrição da 

observação de Peter Haberle꞉   

 
Isso permitiu que a sociedade se desenvolvesse sob um asséptico e 
indiferente sistema legal ou mediante a proteção de uma lei que, sem 
tratar de modo adequado aos desiguais, tornou os iguais em carne e 
osso mais desiguais ainda.10 

 

Marinoni entende que as legislações modernas devem construir procedimentos 

que tutelem de forma efetiva, adequada e tempestiva os direitos. O ideal é que existam 

tutelas que, atuando internamente no procedimento, permitam uma racional 

distribuição do tempo do processo11. 

Todavia, não basta a simples normatização dos direitos e garantias 

fundamentais, ainda que individuais. 

Nos dizeres de Aluisio Iunes꞉ 

 

Entendemos que a democracia se verifica mais pela existência e 
funcionamento de instituições democráticas que por mera disposição 
legal. Nesse sentido, muito importantes é a concretização da 
cidadania e dos direitos fundamentais, como pressuposto que é para a 
exteriorização da vontade popular, o estabelecimento de diálogo 
entre ideias diferentes, a consideração das especificidades das 
minorias, a promoção dos direitos humanos (mormente aqueles 

                                                 
8 ZAGREBELSKY, Gustavo. A lei, o direito e a Constituição. Colóquio comemorativo do XX 
Aniversário do Tribunal Constitucional Português; Kathleen M. Sullivan, The Supreme Court, 1991 Term 
– Foreword; The justice of rules and standards, Harvard Law Review, v. 106, p. 22; Ronald Dworking, A 
Bill of Rights for Britain. Apud. MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 5 ed. rev. e 
atual. – São Paulo꞉ Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 29. 
9 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 5 ed. rev. e atual. – São Paulo꞉ Editora Revista 
dos Tribunais, 2011, p.32. 
10 HABERLE, Peter. Die Wesengehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, p. 90-91. Apud. 
MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 5 ed. rev. e atual. – São Paulo꞉ Editora Revista 
dos Tribunais, 2011, p.32. 
11 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008. V. 1, p, 99. 
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positivados no texto constitucional) e, assim, a consubstanciação da 
democracia. Um Estado assim qualificado adquire um papel 
promocional, ou seja, o próprio Estado deve intervir como agente 
fomentador de todo e qualquer interesse referente à cidadania e à 
democracia. A postura que se espera deste modelo estatal é, então, 
aquela prospectiva, no sentido de funcionar como catalisador da 
projeção daqueles direitos ou interesses afetos aos direitos 
fundamentais e a cidadania, para, assim, permitir a irradiação de 
seus efeitos sobre a democracia.12 
 

 
Como bem ressaltou Miguel Reale, em Teoria Tridimensional do Direito, não 

há falar em norma sem aplicabilidade no contexto socioeconômico꞉ 

 
Direito não e só norma, como quer Kelsen, Direito não e só fato, 
como rezam os marxistas ou economistas do Direito, porque Direito 
não e economia. Direito não e produção econômica, mas envolve a 
produção econômica e nele interfere; o Direito não e principalmente 
valor, como pensam os adeptos do Direito Natural Tomista, por 
exemplo, porque o Direito ao mesmo tempo e norma, e fato e e 
valor.13 
 

Nesta senda, não basta alcunhar a Carta Magna como cidadã, social, 

democrática, se no campo efetividade não há aplicabilidade. Esse poder que emana do 

povo deve ser garantido não somente no direito material (norma abstrata), mas também 

no campo processual, onde se afigura o acesso do povo ao Poder Judiciário, desta feita, 

para garantir os direitos e garantias fundamentais, a começar pelo próprio acesso. 

A fim de traduzir a referida efetividade, no sentido de aplicabilidade da norma 

no contexto social, leciona Teori Albino Zavascki que esta e denominada eficácia 

social꞉ 

 
Aqui a eficácia da norma de Direito e fenômeno que se passa, não no 
plano puramente formal, mas no mundo dos fatos e por isso mesmo e 
denominada eficácia social ou efetividade. Uma norma pode, 
destarte, ser juridicamente eficaz, sem, no entanto, ser socialmente 
eficaz, como observou Jose Afonso da Silva. Enquanto a eficácia 
jurídica da norma representa, pela sua incidência, a jurisdicializacao 
de certo fato ou estado de fato, a eficácia social representa a 
concretização da vocação prospectiva e transformadora da norma do 
Direito.14 

 

                                                 
12 RE, Aluisio Iunes Monti Ruggeri. Processo civil coletivo e sua efetividade. p.33. 
13 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do Direito – situação atual. 5. ed. São Paulo꞉ Saraiva, 1994, p. 
118. 
14 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia social da prestação jurisdicional. Revista de Informação 
Legislativa, v. 31, n. 122, p. 291-296, abr.;jun. 1994, p. 01. 
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Não se pode deixar de mencionar a ponderação de Norberto Bobbio, 

relativamente aos direitos fundamentais꞉ 

 

No plano histórico, sustento que a afirmação dos direitos do homem 
deriva de uma radical inversão de perspectiva, característica da 
formação do Estado Moderno, na representação da relação politica, 
ou seja, na relação Estado∕cidadão ou sobrerano∕súditos꞉ a relação 
que e encarada, cada vez mais, do ponto de vista dos cidadãos não 
mais súditos, e não do ponto de vista dos direitos do soberano, em 
correspondência com a visão individualista da sociedade. (...). Do 
ponto de vista teórico, sempre defendi – e continuo a defender, 
fortalecido por novos argumentos – que os direitos do homem, por 
mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, 
nascidos em certas circunstancias, caracterizadas por lutas em defesa 
de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 
gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.15 
 

No que diz respeito à visão social do processo, curial reportarmos o 

pensamento de Rodolfo de Camargo Mancuso: 

 

A visão progressista ou social da ciência processual deve ser 
acompanhada da consciência de que os direitos processuais, 
formadores do que se convencionou chamar “o devido processo 
legal”, hão que restar preservados, de modo a se poder garantir aos 
cidadãos a isonomia no processo, isto é, a garantia de que situações 
iguais serão tratadas igualmente no processo: as partes receberão 
iguais oportunidades e se sujeitarão aos mesmos ônus, donde 
decorrerão vantagens e desvantagens para ambas.16 

 

No campo da efetividade ou eficácia social da norma, sobretudo quanto ao 

acesso e garantia dos direitos fundamentais (e neste trabalho se destaca o acesso à 

justiça na esfera ambiental), necessário observar quais os caminhos que o Estado 

Democrático de Direito percorreu na prestação jurisdicional de tais direitos. 

 

2 A ineficácia social da tutela individual e os caminhos para a tutela coletiva 

 

O sistema de prestação jurisdicional trilhou por longo caminho, sendo que a 

maior parte deste foi pautado pela resolução individual de conflitos, tendo a decisão 

cunho meramente limitado às partes. 

                                                 
15 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 4. ed. Brasília∕DF, 1994, p. 4-5. 
16 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos – conceito e legitimação para agir.  – 7 ed. rev., 
atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 152 
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Ainda que neste mesmo caminho existam brechas à solução coletiva de 

conflitos (onde, neste caso, um interesse era coletivo), a busca pela prestação 

jurisdicional era feita por um particular, como já aduzido. 

Este percurso esbarra em alguns obstáculos, os quais são esclarecidos por 

Mauro Cappelletti e Bryan Garth, os quais de modo preciso trazem os problemas da 

efetividade: 

 

Embora o acesso efetivo à Justiça venha sendo crescentemente aceito 
como um direito social básico nas modernas sociedades, o conceito 
de “efetividade” é, por si só, algo vago. A efetividade perfeita, no 
contexto de um dado direito substantivo, poderia ser expressa como a 
completa “igualdade de armas” – a garantia de que a conclusão final 
depende apenas dos méritos jurídicos relativos das partes 
antagônicas, sem relação com diferenças que sejam estranhas ao 
Direito e que, no entanto, afetam a afirmação e reivindicação dos 
direitos. Essa perfeita igualdade, naturalmente, é utópica. As 
diferenças entre as partes não podem jamais ser completamente 
erradicadas. A questão é saber até onde avançar na direção do 
objetivo utópico e a que custo. Em outras palavras, quantos dos 
obstáculos ao acesso efetivo à Justiça podem e devem ser atacados? A 
identificação desses obstáculos, consequentemente, é a primeira 
tarefa a ser cumprida.17 

 

Dos três obstáculos que os autores identificaram na obra, o segundo versa 

exatamente sobre o tema proposto: os interesses difusos. Para Cappelletti e Garth: 

 
Interesses “difusos” são interesses fragmentados ou coletivos, tais 
como o direito ao ambiente saudável, ou à proteção do consumidor. O 
problema básico que eles apresentam – a razão de sua natureza 
difusa – é que, ou ninguém tem direito a corrigir a lesão a um 
interesse coletivo, ou o prêmio para qualquer indivíduo buscar essa 
correção é pequeno demais para induzi-lo a tentar uma ação.18 

 
 

Note-se que a segunda onda de acesso à Justiça traz à reflexão de todos acerca 

do processo civil tradicional, que sempre se pautou na afirmação dos direitos e garantias 

individuais. 

O processo civil limitava-se à resolução do litígio entre duas partes, não 

havendo abertura de espaço para a tutela coletiva. Esta forma é indesejável, sobretudo 

no que pertine à reparação dos danos eventualmente causados. Se por um lado o dano 

                                                 
17 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso a justiça. Trad. De Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre;RS, Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. 
18 Idem, p. 26-27. 
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poderia ser sofrido por todos ao mesmo tempo – e neste caso a demanda deveria ser 

coletiva, por outro lado, a reparação deste mesmo dano, mesmo sendo coletiva, não 

atraia os prejudicados, que preferiam ingressar de forma individual para a busca de uma 

reparação justa.  

Nesse aspecto, pontua Rodolfo de Camargo Mancuso: 

 
A segunda das ondas renovatórias do processo civil propugnou pela 
judiciabilidade dos interesses que se diriam dessubstantivados, 
esparsos por vastas coletividades cujos sujeitos são indeterminados e 
o objeto é indivisível – os interesses difusos -, mencionados no art. 
129, III, da CF, definidos no art. 81, I, do CDC (Lei 80.78/90) – e 
que, ainda antes dessa positivação, assim os havíamos conceituado: 
São interesses metaindividuais, que, não tendo atingido o grau de 
agregação e organização necessários à sua afetação institucional 
junto a certas entidades ou órgãos representativos dos interesses já 
socialmente definidos, restam em estado fluido, dispersos pela 
sociedade civil como um todo (v.g., o interesse à pureza do ar 
atmosférico), podendo, por vezes, concernir a certas coletividades de 
conteúdo numérico indefinido (v.g., os consumidores). Caracterizam-
se: pela indeterminação dos sujeitos, pela indivisibilidade do objeto, 
por sua intensa litigiosidade interna e por sua tendência à transição 
ou mutação no tempo e no espaço.19 
 

Esse pensamento individualista processual dos prejudicados tem raízes 

históricas do próprio processo de Estado Liberal para o Estado Constitucional, que 

garante – ou ao menos deveria garantir – a participação do povo, por o poder emana 

deste. 

E prossegue o autor ao observar que: 

 

Em verdade, o poder que tem o modo de governar diretamente se 
acha algemado por dispositivo do próprio texto constitucional, que a 
hermenêutica cega de alguns intérpretes faz colidir e entrar em 
contradição com a base principiológica do referido parágrafo único 
do art. 1º da Constituição. Ora, é essa base que compõe nos países 
periféricos a essência e o substrato contemporâneo da legitimidade de 
suas Constituições.20 
 

Nesse diapasão, aduz com clareza Elton Venturi: 

 

                                                 
19 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos – Conceito e legitimação para agir. 6 ed., São 
Paulo: Ed. RT, 2004, p. 150. In: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função 
judicial no contemporâneo Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 316. 
20 Idem. 
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A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para a 
proteção dos direitos difusos. O processo era visto apenas como um 
assunto entre duas partes, que se destinava à solução de uma 
controvérsia entre as mesmas partes a respeito de seus próprios 
interesses individuais. Direitos que pertencessem a um grupo, ao 
público em geral ou a um segmento do público não se enquadravam 
bem nesse esquema. As regras determinantes da legitimidade, as 
normas de procedimento e a atuação dos juízes eram destinadas a 
facilitar as demandas por interesses difusos intentadas por 
particulares.21 
 

Segue nesse mesmo sentido o autor: 

 

A implementação do sistema de tutela jurisdicional coletiva no Brasil, 
muito mais que representar um aperfeiçoamento das técnicas de 
acesso à Justiça, caracteriza verdadeira revolução científica no 
campo do processo civil, na medida em que desafia a descoberta de 
novos princípios, métodos e objetivos operados por via das ações 
coletivas.22 
 

Esse aperfeiçoamento do sistema de tutela jurisdicional que abarcava 

somente a tutela individual, ainda perdura em nosso sistema vigente, como bem ressalta 

Rodolfo de Camargo Mancuso: 

 

Ainda hoje, segmentos mais conservadores pretendem que o 
Judiciário deva postar-se como um Poder discreto, avesso a 
expansões e engajamentos sociais e políticos, não só pelo risco de 
comprometimento da isenção/imparcialidade, mas também porque, ao 
contrário do que se passa com o Executivo e o Legislativo, não haure 
o Judiciário sua legitimidade a partir de um mandado outorgado pela 
população, detentora originária do Poder político (CF, §1º do art. 
1º). Tal argumento, verdadeiro que seja no ponto em que sobreleva a 
legitimação técnica dos Juízes (dentre nós, aprovação em concurso ou 
recrutamento pelo quinto constitucional), todavia não comporta a 
ilação de que, por conta disso, devam os juízes limitar-se a 
pronunciar mecanicamente a letra da lei, despojando-se da condição 
de cidadãos inseridos num dado contexto sócio-politico-econômico, 
ficando como que descompromissados com a real efetividade dos 
comandos que pronunciam.23 
 

A ideia de participação popular, nesse aspecto, transcende o direito ao voto, 

entre outras situações em que o povo participa da tomada de decisões em favor da 

coletividade, vestindo, de forma, definitiva, a roupagem dos direitos e garantias 
                                                 
21 VENTURI, Elton. Processo Civil Coletivo (A Tutela Jurisdicional dos Direitos Difusos, Coletivos e 
Individuais Homogêneos no Brasil – Perspectivas de um Código Brasileiro de Processos Coletivos). São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000,  p. 24. 
22 Idem, p. 24. 
23 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 286. 
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fundamentais consagrados ao possibilitar a participação do povo no processo coletivo e 

de forma coletiva. 

Pontua, nesse sentido, o mesmo autor supra: 

 
Com a democracia participativa o político e o jurídico se coagulam 
na constitucionalidade enquanto simbiose de princípios, regras e 
valores, que fazem normativo o sistema, tendo por guia e chave de sua 
aplicação a autoridade do intérprete; mas do intérprete legitimado 
democraticamente enquanto juiz eletivo que há de compor os quadros 
dos tribunais constitucionais. Nisto consiste a essência e o espírito da 
nova legitimidade: o abraço com a Constituição aberta, onde, sem 
cidadania não se governa e sem povo não se alcança a soberania 
legítima.24  
 

Denota-se que a tendência, por mais que se esbarre nos entraves históricos da 

tutela coletiva que ainda insiste em se perdurar no Poder Judiciário, é a de resolução dos 

conflitos coletivos, ou então, os interesses que fogem da esfera individual. 

Importante distinguir quais são esses conflitos coletivos de interesses, bem 

como a sua recepção pelo Judiciário. 

Antes de distingui-los, pertinente a ponderação de Rodolfo de Camargo 

Mancuso, ao discorrer sobre a jurisdição coletiva, segundo a qual: 

 
[...]apresenta-se, antes de mais nada, como um modo de ser do braço 
judiciário do Estado, voltada a dirimir conflitos de largo espectro, em 
grande parte motivados ou pela inação/incompetência das instâncias 
administrativas que deveriam tê-los satisfatoriamente dirimido, ou 
pela oferta irregular/insuficiente das medidas e programas 
implementados.25 

 

Referida questão recai sobre a própria celeridade do processo, uma vez que não 

basta somente o Poder Judiciário estar à disposição (princípio da inércia) do cidadão, 

mas também promover a prestação jurisdicional de forma ágil, célere e justa, a fim de 

que haja um tempo hábil de duração do processo. 

O direito humano fundamental ao acesso à justiça coletiva se perfaz sob o 

prisma da celeridade, obtendo assim, a efetividade no cumprimento dos direitos e 

garantias fundamentais, de modo que tornar efetivo o direito fundamental ao acesso à 

                                                 
24 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa – por um direito 
constitucional de luta e resistência; por uma nova hermenêutica – por uma repolitização da legitimidade. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 36. 
25 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pp. 325. 
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justiça coletiva é dar resultado a algo já arquitetado, aplicando-se o direito em sua 

tridimensionalidade. Nesse aspecto, asseveram Marcelo Dias Varella e Ana Flávia 

Barros Platiau que: 

[...] pode-se concluir que, para que realmente uma norma seja 
efetiva, é preciso, primeiro, que ela seja dotada de sua validade 
formal, valorativa e dotada de eficácia, isto é, esteja regularmente 
aperfeiçoada como e enquanto norma jurídica, em conformidade com 
os valores reconhecidos socialmente, e adequada à realidade na qual 
se insere. Se algum desses requisitos estiver viciado, restará 
prejudicada a efetividade da norma. Nesse panorama, o discurso da 
efetividade recai para o campo do pós-positivismo da norma jurídica, 
em que o direito se movimenta para os anseios sociais que não mais 
priorizam ao exagero o aspecto da validade formal da norma. 
Percebe-se a presença e a aceitação mais ampla de um estudo da 
efetividade desde o momento em que ocorra uma maior associação 
com a realidade em si e a correspondência da norma para com ela26. 
 

Desta forma como instrumento garantidor do acesso à justiça, a prestação 

jurisdicional deve dissociar-se dos padrões arcaicos e burocráticos individualistas, além 

de garantir ao detentor do interesse coletivo a duração razoável do processo, de modo a 

garantir o direito fundamental humano ao acesso à justiça e à busca dos próprios 

direitos fundamentais humanos – o bem da vida que se busca através da esfera 

jurisdicional. 

 

3 A influência das ações coletivas no direito anglo-saxão: as class actions 

 

Imprescindível discorrer acerca da influência do modelo de ações coletivas 

norte-americanas, as denominadas class actions sobre o processo coletivo brasileiro, 

sobretudo no que pertine à legitimidade27. 

                                                 
26BARROS-PLATIAU Ana Flávia, VARELLA Marcelo Dias (Orgs). A Efetividade do Direito 
Internacional Ambiental. Brasília: Ed. UNICEUB, UNITAR e UnB, 2009, p. 13.  
 Em termos de demanda coletiva, os primitivos escritos sobre o tema foram feitos por Joseph Story. O 
primeiro caso West v. Randall, ocorrido em 1820, na verdade, passou a ser considerado não pelo seu 
conteúdo ou julgado, mas, sim, por ter inspirado no autor o interesse pelo tema, na medida em que o fez 
refletir e tecer comentários em torno da group litigation. Na espécie, um morador de Massachusetts 
ajuizou uma ação alegando que o seu patrimônio teria sido dilapidado pelo réu, na qualidade de trustee 
(uma espécie de gestor de negócios). O processo estava tramitando na Justiça Federal, tendo sido firmada 
sua competência sob o fundamento da diversidade de jurisdição, embora, na realidade, seja provável que 
a causa, de fato, tenha sido a ausência de tribunal de equidade em Rhode Island. Story comenta que a 
situação poderia ter sido diferente se houvesse outras pessoas interessadas, como herdeiras, que 
figurassem como litisconsortes necessárias. Consequentemente, o feito poderia não prosseguir na Justiça 
Federal, na medida em que poderia deixar de existir a diversity jurisdiction entre as partes. Mas, segundo 
o raciocínio desenvolvido por Story, a partir do estudo deprecedentes ingleses, a presença do interesse de 
outras pessoas não precisaria ensejar sempre o litisconsórcio necessário: “Onde as partes são muito 
numerosas e a corte percebe que será quase impossível trazê-las perante o tribunal, ou onde a questão é 
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A class action (ação de classe), especificamente, a do direito norte-americano, 

é definida como um procedimento em que um indivíduo ou um pequeno grupo de 

pessoas representa um grupo maior ou classe de pessoas, compartilhando entre si, 

interesse comum, de modo que seu cabimento limita-se às hipóteses em que a união de 

todos os detentores do direito (estes que poderiam, em tese, ser partes no mesmo 

processo) não é plausível, em razão da impossibilidade de se quantificá-los. 

No modelo common law, do Estado Norte-Americano, os cases de maior 

repercussão ganham status de fonte de direito, abrindo, assim, precedentes para que se 

julguem os casos semelhantes da mesma maneira, assemelhando-se com o papel da 

jurisprudência brasileira. 

A respeito dos casos de tutela coletiva norte-americana, Aluisio Gonçalves de 

Castro Mendes  aponta: 

 

Em 1836, Joseph Story publicou a sua obra Commentaries on Equity 
Jurisprudence, na qual demonstrou que havia adquirido um grande 
conhecimento sobre as ações coletivas. No trabalho, o autor e juiz 
norte-americano apontou, com precisão, a importância e o papel das 
demandas coletivas para o Poder Judiciário e para o acesso à 
Justiça.28 
 

No modelo class action norte-americano observava-se ainda o ranço do 

processo individualista, o que se pode verificar na segunda edição da obra 

Commentaries on Equity Pleadings, como bem traduziu o aludido autor: 

 

[...] Story, impregnado pelo individualismo da época, passa a 
enfatizar o problema das pessoas interessadas, porém ausentes, como 
parte no processo, defendendo, no caso, a não-vinculação aos efeitos 
da decisão proferida na group litigation, na medida em que seus 
direitos não poderiam ser afetados ou atingidos:[...]29 

 

                                                                                                                                               
de interesse geral em que uns poucos podem promover uma ação em benefício de todos que dela fazem 
parte; nesses e em casos análogos, a ação se demonstra não ser meramente em nome dos autores, mas de 
todos os outros interessados; o pedido para formação de litisconsórcio necessário deverá ser repelido e 
o tribunal deverá dar prosseguimento ao processo até a decisão de mérito.” Cf.  MENDES, Aluisio 
Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010,  pp.58-59. 
27 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2004, pp.65-66.   
28 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. – 2 ed. rev., 
atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010,  p.60. 
29 Idem, p. 61. 
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Desvinculando-se, de certa forma, ainda que se maneira muito tímida, a 

Suprema Corte norte-americana, no ano de 1842, edita um conjunto de normas de 

equidade, tendo como a mais conhecida, a Equity Rule 48, sendo esta a primeira norma 

escrita de class action nos Estados Unidos.30 

Como reporta Aluisio Mendes: 

 
A Rule 23 previa, na verdade, três categorias diversas de ações 
coletivas: a) as puras, verdadeiras, autênticas ou genuínas (true); b) 
as híbridas (hybrid); e c) as espúrias (spurious) – classificação que é 
atribuída ao professor J. Moore, que participou da redação do 
Código.31  

 

Há de se ressaltar que a class action possui pré-requisitos próprios, como a 

classe identificável, não, necessariamente, devendo possuir denominação política ou 

social, mas sim clara e precisa, permitindo que se saiba, por conseguinte, o alcance e 

os limites subjetivos do julgado, embora não se exija, a priori, desde o limiar do 

processo, a indicação exata das pessoas ou mesmo do número certo de interessados.32 

Por sua vez, a identidade de pretensões ou defesas entre o representante e a 

classe é imprescindível, consoante se extrai na Regra 23 (a)(3) a condição denominada 

tipicality, segundo a qual devem as pretensões serem típicas de classe, bem como a 

existência de representação adequada, valendo asseverar que a class action só será 

admitida e mantida como tal, se as partes representativas efetuarem a justa e adequada 

proteção dos interesses de classe.33 

O papel do juiz, nas ações de classe, é de suma importância, como bem pontua 

Teori Albino Zavascky: 

 

Destaca-se, na ação de classe, o importante papel desempenhado pelo 
juiz, a quem é atribuída uma gama significativa de poderes, seja para 
o exame das condições de admissibilidade da demanda e da adequada 
representação ostentada pelos demandantes, seja para o controle dos 
pressupostos para o seu desenvolvimento e a sua instrução. Atendidos 
os requisitos de admissibilidade e de desenvolvimento do processo, a 
sentença fará coisa julgada com eficácia geral, vinculando a todos os 

                                                 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
32 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. – 2 ed. rev., 
atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010,  pp.70-71. 
33 Ibidem. 
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membros da classe, inclusive os que dele não foram notificados, desde 
que tenha ficado reconhecida a sua adequada representação.34 
 

Feitas as ponderações a respeito das class actions (seu surgimento, as 

modificações e as influências no direito norte-americano, bem como as modificações 

em seu texto e requisitos primordiais), necessário discorrer a respeito da influência que 

estas ações de classe possui perante o processo coletivo brasileiro. 

Segundo Marcelo Abelha: 

 

Sem dúvida, o texto original da lei de ação civil pública e o que 
depois foi acrescentado pelo Ministério Público tiveram decisiva 
inspiração no modelo da class action do direito anglo-saxão, tal como 
denuncia a própria justificação de motivos da referida lei, com 
expressa referência à Regra 23 das class actions norte-americanas e 
o sistema da representatividade adequada (adequacy representation) 
do legitimado à sua propositura.35 

 

Seja na Lei da Ação Civil Pública, com nítida semelhança, seja nos demais 

instrumentos jurídicos de tutela coletiva, as class actions desenvolveram, ao longo dos 

anos, papel de suma importância sobre o processo coletivo brasileiro, tendo como norte 

o rol de legitimados, que pode ser preenchido por todos os interessados (detentores do 

bem da vida tutelado), ou então parte deles e porque não, de apenas um indivíduo, que 

age sozinho, mas em favor de toda uma coletividade, mesmo incontável. 

Surge, a partir dos ideais norte-americanos, na década de oitenta, um novo 

modelo que, certamente, serviu de base para os estudos avançados de direito processual 

civil brasileiro, por um grupo de juristas processualistas, culminando numa corrente 

doutrinária que desaguou na Lei da Ação Civil Pública. 

Nítidas, também, são as diferenças entre as regras da class actions, sobretudo a 

Rule 23, com a Lei da Ação Civil Pública, não perdendo, mesmo assim, a identidade 

com as normas estrangeiras. 

Diante do que se pode observar acerca do processo coletivo norte-americano, 

sobretudo quando se trata de legitimidade, mesmo com os problemas torrenciais 

individualistas que tendem a permanecer até os dias atuais, diversas foram as 

                                                 
34 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 
Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, p.18. 
35 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. – 2 ed. – Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004, p. 22. 
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modificações a respeito de garantir maior efetividade à tutela dos interesses coletivos, 

de modo a dar lugar aos instrumentos coletivos, como bem ressalta Zavascki: 

 

Os pontos mais sensíveis para a estruturação de um processo capaz 
de dar resposta às exigências e aos desafios do novo tempo foram 
detectados desde logo: a legitimação ativa, que deveria despojar de 
seus vínculos estritamente individualistas, a fim de permitir que 
indivíduos ou grupos atuem em representação dos interesses difusos; 
e a coisa julgada, que também deveria assumir contornos mais 
objetivos, para vincular a todos os membros do grupo, ainda que nem 
todos tenham tido a oportunidade de ser ouvidos. A nova 
compreensão desses dois institutos deu ensejo a que se percebesse, 
com clareza, que a visão individualista do devido processo judicial 
está cedendo lugar rapidamente, ou melhor, está se fundindo com 
uma concepção social, coletiva. Apenas tal transformação pode 
assegurar a realização dos direitos públicos relativos a interesses 
difusos.36  
   

Salienta-se que acerca dos direitos que transcendem a esfera do individual. 

Quais os bens jurídicos coletivos que buscam a tutela jurisdicional, bem como sua 

eficácia, como o próprio acesso à Justiça pela busca de direitos e garantias 

fundamentais. 

 

4 A contribuição brasileira à tutela coletiva 

 

A preocupação em garantir maior efetividade ao acesso à justiça, fugindo, 

assim, dos padrões arcaicos e individualistas do processo deu-se, com maior ênfase, no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Consoante preceitua Teori Albino Zavaski, foi o legislador brasileiro, na 

verdade, que protagonizou, de modo muito mais profundo e mais rico do que nos 

demais países do civil law a “revolução” mencionada por Cappelletti e Garth, em prol 

da criação de instrumentos de tutela coletiva.37  

Necessário compreender que esse percurso rumo à tutela coletiva é dividido em 

dois grandes períodos. O primeiro deles, na década de 1950, com a edição da Lei n. 

1.134/1950, a qual preceitua que às associações de classe existentes na data da 

publicação desta Lei, sem nenhum caráter político, fundadas nos termos do Código 

Civil e enquadradas nos dispositivos constitucionais, que congreguem funcionários ou 

                                                 
36 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 
Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, p.20. 
37 Idem, p. 22. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

96



empregados de empresas industriais da União, administradas ou não por ela, dos 

Estados, dos Municípios e de entidades autárquicas, de modo geral, é facultada a 

representação coletiva ou individual de seus associados, perante as autoridades 

administrativas e a justiça ordinária.  

Além deste documento legal, o anterior Estatuto da Ordem dos Advogados do 

Brasil, estatuído pela Lei n. 4.215/1963, estabelecia no seu art. 1º, parágrafo único, que 

cabe à Ordem representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais da classe dos 

advogados e os individuais, relacionados com o exercício da profissão.  

A própria Carta Maior de 1934, previa em seu art. 113, n. 38, que qualquer 

cidadão será parte legítima para pleitear a declaração de nulidade ou anulação dos 

atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados ou dos Municípios. Referia-se à ação 

popular, mantendo-se, a partir de então, em todas as Constituições posteriores, inclusive 

a vigente. 

Neste recorte temporal, não havia doutrina que reportasse a respeito da 

possibilidade de se tutelar direitos coletivos. 

Com relação ao sistema atual, diversos foram os encontros internacionais que 

lançaram o debate sobre a tutela coletiva de direitos, tais como o Congresso de Pavia, de 

1974, o Congresso de Florença, em 1975, além do Congresso de Salermo, também em 

1975. 

Não se pode negar o papel imprescindível e de relevância que a doutrina 

processualista brasileira teve no que pertine à defesa dos interesses metaindividuais. 

Conforme uma das figuras de maior participação mesmo aduz: 

 

O estudo dos interesses coletivos ou difusos surgiu e floresceu na 
Itália nos anos setenta. Denti, Cappelletti, Proto Pisani, Vigoriti, 
Trocker, anteciparam o Congresso de Pavia de 1974, que discutiu 
seus aspectos fundamentais, destacando com precisão as 
características que os distinguem: indeterminados pela titularidade, 
indivisíveis com relação ao objeto, colocados a meio caminho entre 
os interesses públicos e os privados, próprios de uma sociedade de 
massa e resultado de conflitos de massa, carregados de relevância 
política e capazes de transformar conceitos jurídicos estratificados, 
como a responsabilidade civil pelos danos causados no lugar de 
responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos, como a legitimação, a 
coisa julgada, os poderes e a responsabilidade do juiz e do Ministério 
Público, o próprio sentido da jurisdição, da ação, do processo 
[...].Nesse sentido, de um modelo processual individualista a um 
modelo social, de esquemas abstratos a esquemas concretos, do plano 
estático ao plano dinâmico, o processo transformou-se de individual 
em coletivo, ora inspirando-se ao sistema das class actions da 
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commom law, ora estruturando novas técnicas, mais aderentes à 
realidade social e política subjacente.38  

 

No Brasil, os doutrinadores de renome, como Barbosa Moreira39, Waldemar 

Mariz40 e Ada Pellegrini Grinover41, por via de seus trabalhos publicados, fizeram 

repercutir em todo o cenário nacional as novas bases do processo coletivo, culminando 

num movimento de grande relevo brasileiro, o qual culminou com a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81), a qual incluiu no artigo 14, via do §1º, a 

possibilidade de o Ministério Público ajuizar ação civil de reparação de danos causados 

ao meio ambiente. Entretanto, a lei disse apenas isso, deixando uma lacuna quanto às 

regras dessa ação de responsabilidade civil por dano ambiental, recaindo sobre o CPC  a 

tarefa de regular as regras de direito processual.42 

No que diz respeito à tutela coletiva ambiental, este período foi considerado 

como um marco na história da proteção jurisdicional ambiental. Nesse aspecto, o 

trabalho de Vicenzo Vigoriti foi substancial para a compreensão de vários institutos 

basilares relacionados com os interesses difusos.43 Em 1982, a Associação Paulista dos 

Magistrados organizou um evento, a fim de que seria posta em debate a tutela dos 

direitos difusos, tendo inclusive, fruto, por publicação de livro coordenado por Ada 

Pellegrini Grinover sendo que, na ocasião, fora proposto que os processualistas fizessem 

um anteprojeto de lei relativo à proteção jurisdicional dos interesses difusos. Kazuo 

Watanabe, Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover e Waldemar Mariz de 

Oliveira Júnior aceitaram e assim o fizeram, oferecendo ao Deputado Flávio 

Bierrenbach, em novembro de 1984, como Projeto de Lei n. 3.034, sendo fruto disso foi 

a conhecida Lei da Ação Civil Pública44 (Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. 

                                                 
38 GRINOVER, Ada Pellegrini. Significado social, político e jurídico da tutela dos interesses difusos. 
Revista de Processo, ano 25, n. 97, janeiro-março de 2000. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2000, p. 09. 
39 Cf. MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular no direito brasileiro como instrumento de tutela 
jurisdicional dos chamados interesses difusos. In: Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 1977. 
40 OLIVEIRA JÚNIOR, Waldemar Mariz de. Tutela jurisdicional dos interesses coletivos. In: Estudos 
sobre o amanhã – ano 2000, Caderno 2. São Paulo: Resenha Universitária, 1978, pp. 257-284.  
41 GRINOVER, Ada Pellegrini. A tutela jurisdicional dos interesses difusos. Tese apresentada à VII 
Conferência Nacional da OAB (abril de 1978) e publicada na Revista da Procuradoria Geral do Estado 
de São Paulo, n. 12, 1979. 
42 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. 2 ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2004, p. 15. 
43 Ibidem. 
44 A lei da ação civil pública é de autoria mista, tratando-se da mescla de dois projetos de lei diversos. O 
original, comandado por Adda Pelegrini Grinover, Candido Rangel Dinamarco e Waldemar Mariz de 
Oliveira, cujo objetivo era criar uma lei de cunho processual para a defesa do meio ambiente, tendo por 
base a ação de responsabilidade, prevista no parágrafo primeiro, do artigo 14, da Política Nacional de 
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A Lei da Ação Civil Pública, na concepção de Zavaski: 

 
Mais que disciplinar um novo procedimento qualquer, a nova Lei veio 
inaugurar um autêntico sub-sistema de processo, voltado para uma 
tutela de também original espécie de direito material: a dos direitos 
transindividuais, caracterizados por se situarem em domínio jurídico, 
não de uma pessoa ou de pessoas determinadas, mas sim de uma 
coletividade.45 
 

Referida lei previa responsabilidade aos causadores de danos ao meio 

ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico. 

Três anos após, a promulgação da Constituição Cidadã consagrou a 

redemocratização dos interesses difusos, trazendo esta, em seus dispositivos esparsos, a 

tutela coletiva, como se denota do art. 5º, XXI46, bem como o art. 8º, III47, além de 

manter as ações populares no inciso LXXIII48, do art. 5º, elevar a ação civil pública, 

como se vê do art. 129, III49 e criar as ações de mandado de segurança coletivo, objeto 

do art. 5º, LXIX e LXX.  

A Constituição Federal de 1988 consagrou de vez a tutela dos direito coletivos, 

como pontua Teori Albino Zavaski: 

 
                                                                                                                                               
Meio Ambiente (Lei n. 9.638/81). O segundo projeto alcançou primeiramente o status de lei, que é de 
autoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, por Nelson Nery Jr., Édis Milaré, Antônio Augusto 
Mello de Camargo Ferraz). Aproveitaram-se as bases do primeiro projeto, mas ampliou a legitimidade 
ativa, o objeto, a competência do local do dano, o inquérito civil etc. Tudo isso para a tutela processual 
dos conflitos de massa, com a intenção de mitigar o sistema individualista e o tímido aparato da Ação 
Popular. A aprovação se deu ao texto original (o primeiro), prevendo o remédio para a defesa dos direitos 
dos consumidores e do meio ambiente. Em 1990, com o advento do Código de Defesa do Consumidor – 
CDC, a Ação Civil Pública passou a ser utilizada para a defesa de todos os direitos difusos e coletivos, 
como idealizado pelos autores do projeto inicialmente concebido. Desta forma, a Ação Civil Pública 
passou a ter status de remédio processual para qualquer direito difuso e coletivo. Atualmente, a Ação 
Civil Pública (Lei n. 7.374/85) e uma lei eminentemente processual, servindo a tutela de qualquer direito 
supraindividual (não só o meio ambiente). É um instrumento para impor soluções para todo e qualquer 
tipo de crise jurídica, entre elas, a crise ambiental. 
45 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 
Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, p.23. 
46 Art. 5.º. (...) XXI – as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm 
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 
47 Art. 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: (...) III – ao sindicato cabe a 
defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas. 
48 Art. 5.º. (...) LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato 
lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 
meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de 
custas judiciais e do ônus da sucumbência. 
49 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...) III – promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos. 
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A Carta Magna também elevou à estatura constitucional os 
instrumentos para a tutela processual desses novos direitos. Foi 
alargado o âmbito da ação popular (art. Art. 5º, LXXIII), que passou 
a ter por objeto explícito um significativo rol de direitos 
transindividuais (moralidade administrativa, meio ambiente, 
patrimônio histórico e cultural) e conferiu-se legitimação ao 
Ministério Público para promover inquérito civil e ação civil pública 
destinados a tutelar qualquer espécie de direitos e interesses difusos e 
coletivos (art. 129, III).50  
 

Ante aos novos dispositivos constitucionais, após a promulgação da 

Constituição Federal, várias normas infraconstitucionais foram criadas para o fim de 

regulá-las, como a própria Lei n. 7.707, de 10 de julho de 1989, que instituiu o Fundo 

Nacional de Meio Ambiente. 

Constata-se que o caminho rumo à tutela coletiva de interesses ou tutela de 

interesses coletivos foi por demasia longo, e graças aos doutrinadores processualistas, 

este tomou rumo mais próximo à efetividade dos direitos fundamentais, tais como o 

próprio acesso à Justiça. 

 

 

5 Interesses ou direitos difusos ou metaindividuais 

 

Os interesses difusos, em conformidade com o sistema legal (art. 81, I, CDC), 

correspondem os interesses de natureza indivisível, ligados por uma situação fatídica. 

Para Rodolfo de Camargo Mancuso, os interesses difusos são: 

 

[...] interesses metaindividuais que não tendo atingido o grau de 
agregação e organização necessário à sua afetação institucional 
junto a certas entidades ou órgãos representativos dos interesses já 
socialmente definidos, restam em estado fluido, dispersos pela 
sociedade civil como um todo, podendo, por vezes, concernir a certas 
coletividades de conteúdo numérico. Caracterizam-se: pela 
indeterminação dos sujeitos, pela indivisibilidade do objeto, por sua 
intensa litigiosidade interna e por sua tendência à transição ou 
manutenção no tempo e no espaço.51 

 

A respeito dos interesses difusos, leciona José Carlos Barbosa Moreira: 

 

                                                 
50 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 
Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, p.23. 
51 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 41. 
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[...] não pertencem a uma pessoa isolada, nem a um grupo 
nitidamente delimitado de pessoas (ao contrário do que se dá em 
situações clássicas como a do condomínio ou a da pluralidade de 
credores numa única obrigação), mas a uma série indeterminada  - e, 
ao menos para efeitos práticos, de déficit ou impossível determinação 
-, cujos membros não se ligam necessariamente por vínculo jurídico 
definido. Pode tratar-se, por exemplo, dos habitantes de determinada 
região, dos consumidores de certo produto, das pessoas que vivem 
sob tais ou quais condições sócio-econômicas, ou que se sujeitem às 
consequências deste ou daquele empreendimento público ou 
privado.52 

 

Para Mauro Cappelletti, os interesses difusos ganham importância crescente, 

traduzidos como fenômenos de massa, aduzindo o autor que: 

 

Os interesses difusos representam um fenômeno típico e de 
importância crescente, da sociedade moderna, caracterizado pela 
passagem de uma economia baseada principalmente em seus 
relatórios individuais para uma economia em cujo trabalho, 
produção, turismos, comunicação, assistência social e previdenciária, 
etc., são fenômenos de massa. Se passarmos no desenvolvimento dos 
direitos sociais, típicos, ressalto, do moderno Estado Social e 
previdencial esses podem comportar benefícios ou vantagens nos 
confrontos das vastas categorias.53 

 

Note-se que os interesses difusos são aqueles que, devido a impossibilidade ou 

até mesmo a dificuldade de se limitar os indivíduos (detentores do direito ou 

interessados), permanecem incontestes em virtude de uma determinada situação fática. 

Neste, não há necessidade de liame jurídico entre os indivíduos, o que diferencia, pois, 

dos interesses coletivos. Nesse passo, diante de uma degradação ambiental em um 

determinado espaço (cidade ou comunidade), não há como determinar quais são os 

indivíduos detentores do interesse difuso. 

 

6 A efetividade social da prestação jurisdicional coletiva 

 

Consoante ensinamento de Marinoni, o direito à tutela jurisdicional de modo 

efetivo exige a técnica processual adequada, capaz de viabilizar a participação e a 

própria resposta jurisdicional: 

 
                                                 
52 MOREIRA, Carlos Roberto Barbosa. A proteção jurídica dos interesses coletivos. Temas de direito 
processual. – 3 série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 184. 
53 CAPPELLETTI, Mauro. O acesso à justiça e a função do jurista em nossa época. Revista de Processo, 
n. 61, 144-160. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 150. 
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Note-se, em primeiro lugar, que o direito à tutela jurisdicional efetiva 
tem relação com a possibilidade de participação, e por isso pressupõe 
um direito à participação (o Teilhaberechte dos alemães). Nessa 
linha, a necessidade de participação fez Canotilho relacionar o 
procedimento coletivo como o direito a um procedimento justo. Trata-
se do procedimento capaz de conferir a possibilidade de participação 
para a proteção dos direitos fundamentais e para a reivindicação dos 
direitos sociais 
Acontece que essa participação deve ser feita perante um 
procedimento idôneo à proteção dos direitos, até mesmo porque o 
direito à proteção não exige somente normas de conteúdo material, 
mas igualmente normas processuais [36]. Isso quer dizer que o 
direito à proteção dos direitos fundamentais tem como corolário o 
direito a pré-ordenação das técnicas adequadas à efetividade da 
tutela jurisdicional, as quais não são mais do que respostas do Estado 
ao seu dever de proteção. 
Porém, o direito à tutela jurisdicional não só requer a consideração 
dos direitos de participação e de edição de técnicas processuais 
adequadas, como se dirige à obtenção de uma prestação do juiz. Essa 
prestação do juiz, assim como a lei, também pode significar, em 
alguns casos, concretização do dever de proteção do Estado em face 
dos direitos fundamentais. A diferença é que a lei é resposta abstrata 
do legislador, ao passo que a decisão é resposta do juiz diante do 
caso concreto. Ou seja, há direito, devido pelo Estado-legislador, à 
edição de normas de direito material de proteção, assim como de 
normas de direito instituidoras de técnicas processuais capazes de 
propiciar efetiva proteção[37]. Mas o Estado-Juiz também possui 
dever de proteção, que realiza no momento em que profere a sua 
decisão a respeito dos direitos fundamentais.54 
 

 
O direito à tutela jurisdicional é, portanto, o acesso à justiça, considerado assim 

como o direito ao acesso à efetiva proteção do direito material que se está a tutelar, do 

qual tem esse papel o magistrado e o legislador, garantindo, assim, o viés social do 

poder jurisdicional, o que torna, desta feita, eficaz o direito fundamental. 

Nesse linear, o acesso à justiça como garantia de processo justo deve fugir de 

uma visão meramente legalista, bem como instrumentos mecânicos e padronizados, 

adaptando-se às novas exigências da coletividade, voltando-se para a face social da 

tutela jurisdicional, a fim de atender os interesses transindividuais, entre eles, os 

ambientais. 

Como bem pontua Aluisio Gonçalves: 

 
Em termos legislativos, a história recente dos processos coletivos no 
Brasil encontra-se indissoluvelmente marcada por três diplomas: a 

                                                 
54 MARINONI, Luiz Guilherme. O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos 
direitos fundamentais. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 378, 20 jul.2004 . Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/5281>. Acesso em: 13 nov. 2012. 
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Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347), de 1985; a Constituição da 
República de 1988; e o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 
8.078), de 1990. Ao longo dos últimos vinte anos, pode-se dizer que 
houve não apenas o florescimento de um conjunto de normas 
pertinentes, mas também o desabrochar de substanciosa doutrina 
relacionada com as ações coletivas e a ocupação de um espaço 
crescente por parte da preocupação de docentes e discentes no meio 
acadêmico, consubstanciando o surgimento de uma nova disciplina: 
O Direito Processual Coletivo.55  
 

Oportuna é a distinção de efetividade e eficácia. Aquela corresponde ao 

atributo de algo, instrumento, procedimento ou fase procedimental que cumpre 

adequadamente, de forma rápida, eficaz e não excessivamente onerosa, sua 

finalidade.56 Já esta última corresponde à plausibilidade dos meios utilizados. 

Michel Temer, com clareza, diferencia a eficácia social da eficácia jurídica ao 

discorrer que: 

 
Eficácia social se verifica na hipótese de a norma vigente, isto é, com 
potencialidade para regular determinadas relações, ser efetivamente 
aplicada a casos concretos. Eficácia jurídica, por sua vez, significa 
que a norma está apta a produzir efeitos na ocorrência de relações 
concretas; mas já produz efeitos jurídicos na medida em que a sua 
simples edição resulta na revogação de todas as normas anteriores 
que com ela se conflitam. Embora não aplicada a casos concretos, é 
aplicável juridicamente no sentido negativo antes apontado. Isto é: 
retira a eficácia da normatividade anterior. É eficaz juridicamente, 
embora não tenha sido aplicada concretamente.57  

 

Relativamente à eficácia social da norma, Teori Albino Zavascki leciona que: 
 

                                                 
55 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Construindo o código brasileiro de processos coletivos: o 
anteprojeto elaborado no âmbito dos programas de pós-graduação da UERJ e UNESA. In: Tutela 
coletiva: 20 anos da lei da ação civil pública e do fundo de defesa de direitos difusos, 15 anos do código 
de defesa do consumidor. Paulo Henrique  dos Santos Lugon (coordenador). – São Paulo: Atlas, 2006, p. 
279. 
 Segundo Aluisio Mendes, “A elaboração recente do Código Modelo para Processos Coletivos, no 
âmbito dos países ibero-americanos, reavivou e consolidou a vontade de se repensar a legislação 
brasileira em torno das ações coletivas. Nesse sentido, foi elaborado, sob a coordenação da Professora 
Ada Pellegrini Grinover, na esfera da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), um 
primeiro Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos, oferecido à discissão e sendo nesse 
sentido enviado aos membros do Instituto Brasileiro de Direito Processual. In: MENDES, Aluisio 
Gonçalves de Castro. Construindo o código brasileiro de processos coletivos: o anteprojeto elaborado no 
âmbito dos programas de pós-graduação da UERJ e UNESA. In: Tutela coletiva: 20 anos da lei da ação 
civil pública e do fundo de defesa de direitos difusos, 15 anos do código de defesa do consumidor. Paulo 
Henrique  dos Santos Lugon (coordenador). – São Paulo: Atlas, 2006, p. 280. 
56 RE, Aluisio Iunes Monti Ruggeri. Processo civil coletivo e sua efetividade. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2012, p. 237. 
57 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 52. 
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[...] a eficácia social da norma está vinculada a dois referenciais: o 
conteúdo normativo (o dever ser) de um lado e, de outro, as condutas 
sociais (o ser). A norma será tanto mais eficaz quanto maior for a 
aproximação e a atração que o plano da normatividade puder exercer 
sobre o plano da realidade.58 
 

Percebe-se que o processo coletivo, envolvendo os instrumentos já elencados 

nesse trabalho devem ser interpretados à luz da efetividade, visando, sempre, à máxima 

satisfação da pretensão coletiva. 

Vários desafios encontram-se no caminho do campo da efetividade. Na lição de 

José Roberto dos Santos Bedaque, alguns aspectos da Ciência processual carecem de 

melhor desenvolvimento.59 

A respeito da efetividade da tutela coletiva, assevera Rodolfo de Camargo 

Mancuso: 

 

Em nossos dias não basta ao Judiciário apresentar-se como um Poder 
(dimensão estática, ligada à soberania – independência), tampouco 
pode ele considerar cumprido e acabado seu ofício não só pelo fato 
de ter publicado a decisão de mérito (conforme dispunha a precedente 
dicção do art. 463 do CPC, em boa hora suprimida pela Leu 
11.232/2005), mas sua legitimidade deve ser buscada alhures, no 
plano da eficiência da atuação, como, de resto, se passa com os 
órgãos públicos em geral, nos termos do art. 37, caput, da CF e do 
art. 22 e parágrafo único da Lei 8.078/1990. Dito de outro modo, 
justifica-se a função judicial não por ser uma emanação de poder 
estatal, mas se e na medida em que ela consegue prevenir ou resolver 
o conflito mediante a oferta de uma resposta de qualidade, revestida 
de cinco atributos: justa, jurídica, econômica, tempestiva e 
razoavelmente previsível.60 
 
 

Prossegue o aludido autor com a seguinte ponderação: 
 

Para que a Justiça possa bem desempenhar sua função, em face de 
uma sociedade massificada e competitiva, oprimida num mundo 
globalizado, torna-se imprescindível que os operadores do Direito se 
predisponham a uma releitura, contextualizada, do trinômio 
ação/processo/jurisdição, cujo significado se altera profundamente 
quando aplicado fora e além do contexto restrito dos conflitos 
intersubjetivos, próprios da jurisdição singular, passando a 

                                                 
58 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia social da prestação jurisdicional. Revista da Informação 
Legislativa, v. 31, n. 122, p. 291-296, abr./jun. 1994, p. 01. 
59 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3. ed., São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010, p. 17. 
60 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 326-327. 
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instrumentar os megaconflitos intersubjetivos que hoje se expandem 
pela sociedade civil.61 
 

Feitas as ponderações a respeito da efetividade  da tutela à satisfação do direito 

material, curial identificar a partir de que meio esse desiderato pode ser atendido. 

Marinoni traz uma possível solução, ao asseverar que: 

 
Se as tutelas dos direitos (necessidades no plano do direito material) 
são diversas, as técnicas processuais devem a elas se adaptar. O 
procedimento, a sentença e os meios executivos, justamente por isso, 
não são neutros às tutelas (ou ao direito material), e por esse motivo 
não podem ser pensados à sua distância.62 
 
 

Nesse aspecto, como aduzido alhures, não basta editar a norma, criar 

instrumentos de proteção do direito material pelo campo do direito processual, definir 

legitimados e colegitimados, senão há os caminhos de acesso e efetividade. Nesse 

aspecto, dar tutela a um direito nada mais é que lhe outorgar proteção.63 Além de 

proteção, é necessário aduzir que o significado de tutela jurisdicional abriga a uma 

ruptura com a ideia de que a função jurisdicional é cumprida com a edição da sentença 

– leia-se: declaração do direito ao caso concreto – exigindo-se que se caminhe mais 

além.64 

Contribuição significativa a esta temática nos trouxe Sérgio Cruz Arenhart, 

conforme afirmação de Aluisio Iunes: 

 
A referência a Arenhart não é ao acaso. Queremos, a partir de seus 
estudos, resgatar sua crítica à costumeia opção que os construtores 
do Direito fazem nos litígios, qual seja: adotar, via de regra, 
provimentos condenatórios para a solução dos conflitos. Entendemos 
que esta postura vai contra a efetivação dos direitos e, inclusive, a 
eficácia da tutela jurisdicional, pois não satisfaz os interesses de 
modo completo. É que a condenação implica ressarcimento in 
pecúnia, que, em matéria de direitos coletivos, dificilmente 
proporciona a reparação do dano ou lesão (atual ou iminente), 
restituindo a situação ao status quo ante.65 

 
Outra possível solução à efetividade da tutela dos interesses coletivos é a 

relevância social da ação coletiva. O simples fato de existirem direitos coletivos em 
                                                 
61 Ibidem. 
62 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos Direitos. 2. ed., São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 115. 
63 Idem, p. 116. 
64 Ibidem. 
65 RE, Aluisio Iunes Monti Ruggeri. Processo civil coletivo e sua efetividade. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2012, p. 257. 
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sentido amplo impõe o reconhecimento da relevância social de sua adequada tutela. 

Nesse sentido manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que Os interesses 

individuais homogêneos são considerados relevantes por si mesmos, sendo 

desnecessária a comprovação desta relevância.66 

Desta forma, a tutela coletiva como garante dos interesses metaindividuais é, 

por si só, dotada de relevância social, não se admitindo questionamentos com relação ao 

seu reconhecimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do que se expôs, não há dúvidas de que houve, sim, um grande avanço 

na tutela dos interesses difusos e coletivos em razão da tutela individual. Contudo, o 

caminho a ser percorrido no que diz respeito à efetividade é bastante longo. Tanto nesta 

questão quanto na conscientização dos detentores dos interesses metaindividuais.  

A razoável duração do processo, como deve ser garantida pela tutela 

jurisdicional eficaz também é dever do cidadão que, diante de uma lesão a direito ou 

simplesmente a ameaça a este, pode ingressar individualmente ou representando os 

demais detentores do interesse. Ocorre que questões financeiras acabam por sufocar a 

busca pela tutela coletiva, sobretudo no que diz respeito a indenizações. 

A herança da tutela individual ainda direciona a busca pelo detentor dos 

interesses de modo individual. 

Deve haver uma maior reflexão no sentido de desarmar-se das amarras 

individualistas do processo, a fim de buscar a tutela jurisdicional coletiva, pois 

instrumentos existem, bastando apenas a utilização dos mesmos, atrelada à facilitação e 

do acesso à justiça, que se garante com a participação do povo, este que é o fim do 

direito, e não apenas o início. 

Desta forma, vale concluir que a tutela coletiva exige, uma rede integrada e 

potencializada, em ações multidisciplinares, visando a concretude dos interesses 

coletivos, à luz da Justiça Coletiva, bem como do Estado Democrático de Direito 

definido pela Constituição brasileira vigente. 

 

 

                                                 
66 STJ, REsp 797.963-GO. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 7.2.2008. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

106



REFERÊNCIAS 

 
1 BONAVIDES, Paulo. Democracia participativa. Revista Achegas n. 27. Disponível em 
<http://www.achegas.net/numero/vinteesete/p_bonavides_27.htm 
 
3 RE, Aluisio Iunes Monti Ruggeri. Processo civil coletivo e sua efetividade. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2012,  p.41. 
 
4 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pp. 286-287. 
 
5 LOPES, Maria Elizabeth de Castro; LOPES, João Batista. Princípio da efetividade. In: NETO, Olavo de 
Oliveira; LOPES, Maria Elizabeth de Castro (Org.). Princípios Processuais Civis na Constituição. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008, p. 241. 
 
6BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 5. ed. Saraiva: São Paulo, 2003, 
p.88. 
 
7 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 87. 
 
8 ZAGREBELSKY, Gustavo. A lei, o direito e a Constituição. Colóquio comemorativo do XX 
Aniversário do Tribunal Constitucional Português; Kathleen M. Sullivan, The Supreme Court, 1991 Term 
– Foreword; The justice of rules and standards, Harvard Law Review, v. 106, p. 22; Ronald Dworking, A 
Bill of Rights for Britain. Apud. MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 5 ed. rev. e 
atual. – São Paulo꞉ Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 29. 
 
9 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 5 ed. rev. e atual. – São Paulo꞉ Editora Revista 
dos Tribunais, 2011, p.32. 
 
10 HABERLE, Peter. Die Wesengehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 Grundgesetz, p. 90-91. Apud. 
MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. 5 ed. rev. e atual. – São Paulo꞉ Editora Revista 
dos Tribunais, 2011, p.32. 
 
11 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008. V. 1, p, 99. 
 
12 RE, Aluisio Iunes Monti Ruggeri. Processo civil coletivo e sua efetividade. p.33. 
 
13 REALE, Miguel. Teoria tridimensional do Direito – situação atual. 5. ed. São Paulo꞉ Saraiva, 1994, p. 
118. 
 
14 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia social da prestação jurisdicional. Revista de Informação 
Legislativa, v. 31, n. 122, p. 291-296, abr.;jun. 1994, p. 01. 
 
15 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 4. ed. Brasília∕DF, 1994, p. 4-5. 
 
16 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos – conceito e legitimação para agir.  – 7 ed. rev., 
atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 152. 
 
17 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso a justiça. Trad. De Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre;RS, Sergio Antonio Fabris Editor, 1988. 
 
19 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos – Conceito e legitimação para agir. 6 ed., São 
Paulo: Ed. RT, 2004, p. 150. In: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função 
judicial no contemporâneo Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 316. 
 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

107



21 VENTURI, Elton. Processo Civil Coletivo (A Tutela Jurisdicional dos Direitos Difusos, Coletivos e 
Individuais Homogêneos no Brasil – Perspectivas de um Código Brasileiro de Processos Coletivos). São 
Paulo: Malheiros Editores, 2000,  p. 24. 
 
23 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 286. 
24 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa – por um direito 
constitucional de luta e resistência; por uma nova hermenêutica – por uma repolitização da legitimidade. 
São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 36. 
 
25 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, pp. 325. 
 
26 BARROS-PLATIAU Ana Flávia, VARELLA Marcelo Dias (Orgs). A Efetividade do Direito 
Internacional Ambiental. Brasília: Ed. UNICEUB, UNITAR e UnB, 2009, p. 13.  
 
27 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. – 2 ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2004, pp.65-66.   
 
28 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. – 2 ed. rev., 
atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010,  p.60. 
 
32 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. – 2 ed. rev., 
atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010,  pp.70-71. 
 
34 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 
Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, p.18. 
 
35 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. – 2 ed. – Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004, p. 22. 
 
36 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 
Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, p.20. 
38 GRINOVER, Ada Pellegrini. Significado social, político e jurídico da tutela dos interesses difusos. 
Revista de Processo, ano 25, n. 97, janeiro-março de 2000. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2000, p. 09. 
 
39 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A ação popular no direito brasileiro como instrumento de tutela 
jurisdicional dos chamados interesses difusos. In: Temas de direito processual. São Paulo: Saraiva, 1977. 
 
40 OLIVEIRA JÚNIOR, Waldemar Mariz de. Tutela jurisdicional dos interesses coletivos. In: Estudos 
sobre o amanhã – ano 2000, Caderno 2. São Paulo: Resenha Universitária, 1978, pp. 257-284.  
 
41 GRINOVER, Ada Pellegrini. A tutela jurisdicional dos interesses difusos. Tese apresentada à VII 
Conferência Nacional da OAB (abril de 1978) e publicada na Revista da Procuradoria Geral do Estado 
de São Paulo, n. 12, 1979. 
 
42 ABELHA, Marcelo. Ação civil pública e meio ambiente. 2 ed. – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2004, p. 15. 
 
45 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 
Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, p.23. 
 
50 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 
Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2005, p.23. 
 
51 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 41. 
 
52 MOREIRA, Carlos Roberto Barbosa. A proteção jurídica dos interesses coletivos. Temas de direito 
processual. – 3 série. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 184. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

108



 
53 CAPPELLETTI, Mauro. O acesso à justiça e a função do jurista em nossa época. Revista de Processo, 
n. 61, 144-160. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991, p. 150. 
 
54 MARINONI, Luiz Guilherme. O direito à tutela jurisdicional efetiva na perspectiva da teoria dos 
direitos fundamentais. Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 378, 20 jul.2004 . Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/5281>. Acesso em: 13 nov. 2012. 
 
55 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Construindo o código brasileiro de processos coletivos: o 
anteprojeto elaborado no âmbito dos programas de pós-graduação da UERJ e UNESA. In: Tutela 
coletiva: 20 anos da lei da ação civil pública e do fundo de defesa de direitos difusos, 15 anos do código 
de defesa do consumidor. Paulo Henrique  dos Santos Lugon (coordenador). – São Paulo: Atlas, 2006, p. 
279. 
 
56 RE, Aluisio Iunes Monti Ruggeri. Processo civil coletivo e sua efetividade. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2012, p. 237. 
 
57 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 52. 
 
58 ZAVASCKI, Teori Albino. Eficácia social da prestação jurisdicional. Revista da Informação 
Legislativa, v. 31, n. 122, p. 291-296, abr./jun. 1994, p. 01. 
 
59 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. 3. ed., São Paulo: 
Malheiros Editores, 2010, p. 17. 
 
60 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução dos conflitos e a função judicial no contemporâneo 
Estado de Direito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 326-327. 
 
62 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos Direitos. 2. ed., São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 115. 
 
65 RE, Aluisio Iunes Monti Ruggeri. Processo civil coletivo e sua efetividade. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2012, p. 257. 
 
66 STJ, REsp 797.963-GO. Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 7.2.2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

109

http://jus.com.br/revista/edicoes/2004
http://jus.com.br/revista/edicoes/2004/7/20
http://jus.com.br/revista/edicoes/2004/7/20
http://jus.com.br/revista/edicoes/2004/7
http://jus.com.br/revista/edicoes/2004/7
http://jus.com.br/revista/texto/5281/o-direito-a-tutela-jurisdicional-efetiva-na-perspectiva-da-teoria-dos-direitos-fundamentais


O ACESSO À JUSTIÇA ATRAVÉS DA TUTELA COLETIVA – O PAPEL DO 
AMICUS CURIAE NA TEORIA DEMOCRÁTICA PÓS-MODERNA 

 

ACCESS TO JUSTICE THROUGH THE COLLECTIVE PROTECTION – THE 
ROLE OF AMICUS CURIAE IN DEMOCRATIC POSTMODERN THEORY  

Patrícia da Costa Santana 
Doutoranda em Direito Público – UFBA 

Mestre em Direito Público – UFBA 
Procuradora Federal 

 

RESUMO  

Já é destacada no Brasil, em doutrina, a utilidade da participação do amicus curiae nos 
processos em que se busca a tutela coletiva de direitos, basicamente pelos mesmos 
fundamentos que sustentam sua acolhida nos processos objetivos, ou seja, a permissão da 
ampliação do debate, a participação de mais intérpretes e o aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional. De acordo com esta linha, o presente artigo se propõe a resolver o seguinte 
problema: a intervenção do amicus curiae em processos de tutela coletiva é condição 
necessária à maior concretização da garantia do acesso à justiça? Intenta-se demonstrar que a 
presença do amicus curiae fortalece a legitimidade democrática, enriquece o debate 
processual, e influencia as decisões dos magistrados em processos que interessem a todos ou a 
muitos, como auxiliar do juiz, visando à correta apreciação do litígio e melhor aplicação da 
norma.  
 
Palavras-chave: tutela coletiva de direitos; amicus curiae; acesso à justiça.  
 

ABSTRACT 

Is already in Brazil, in doctrine, the usefulness of the participation of amicus curiae in cases 
where collective rights guardianship search, basically for the same reasons that sustain their 
welcome in goals, that is, the enlargement debate permission, the participation of more 
interpreters and the judicial performance improvement. According to this line, this article sets 
out to solve the following problem: the amicus curiae intervention in collective trusteeship 
processes is a necessary condition to improved implementation of the guarantee of access to 
justice? Attempts to demonstrate that the presence of the amicus curiae strengthens the 
democratic legitimacy, enriches the procedural debate, and influences the decisions of 
magistrates in the processes that concern all or many, as the judge's clerk, to the correct 
assessment of the litigation and better implementation of the standard.  
 
Key-words:  collective rights protection; amicus curiae; access to the justice. 
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1 Introdução 

O processo coletivo nasceu com a marcante necessidade de viabilização do acesso à 

justiça, visando à tutela de direitos que tivessem muitos titulares, mas em que as parcelas 

devidas a cada um fossem inestimáveis ou indivisíveis para sua manifestação em juízo, ou 

para permitir que com apenas um processo e uma decisão todos os potencialmente afetados 

fossem abrangidos, ainda que seus direitos fossem particularizáveis. A característica da 

jurisdição coletiva é o fato do tratamento de inúmeras situações jurídicas por meio de um 

único processo, de uma só sentença. 

No direito americano essas ações para tutela coletiva de direitos ganham um 

componente de grande importância para as chamadas class actions, denominado amigo da 

corte, ou amicus curiae, e que no ordenamento jurídico brasileiro tem uma configuração que 

direciona a sua utilização para processos de discussão concentrada de constitucionalidade, 

repercussão geral de recursos e uniformização de jurisprudência.  

É já pontualmente destacada no Brasil, em doutrina, a utilidade da participação do 

amicus curiae nos processos em que se busca a tutela coletiva de direitos, basicamente pelos 

mesmos fundamentos que sustentam sua acolhida nos processos objetivos, ou seja, a 

permissão da pluralização do debate, a participação de mais intérpretes e o aperfeiçoamento 

da prestação jurisdicional. Seguindo esta linha, o presente artigo se propõe a resolver o 

seguinte problema: a intervenção do amicus curiae em processos de tutela coletiva viabiliza a 

maior concretização da garantia do acesso à justiça?  

O estudo intenta demonstrar que a presença do amicus curiae fortalece a legitimidade 

democrática, enriquece o debate processual, e influencia as decisões dos magistrados em 

processos que interessem a todos ou a muitos, como auxiliar do juízo, visando à correta 

apreciação do litígio e melhor aplicação da norma. Mostra-se necessário e atual investigar um 

meio que pode favorecer ainda mais a participação social nos conflitos coletivos destacando-

se a importância de buscar-se o devido cumprimento constitucional de acesso à justiça, 

considerando que a Carta Federal assegura, de modo expresso e não exaustivo, a tutela 

coletiva, nos art. 5º, incisos XXI, LXX e LXXII, 8º, inciso II, e 129, inciso III. 

A tutela coletiva guarda direta relação com a democratização do acesso à justiça, já 

que esta deve ser utilizada como meio de economia judicial e processual, impossibilitando 

que demandas dificultosas sirvam de óbice ao direito de ação, permitindo, ainda, a diminuição 

da propositura de ações similares. 

Reconhecido que os Magistrados da Corte Suprema, às vezes, aceitem ou requisitem 

a intervenção do amicus curiae, como forma de aprimoramento da tutela jurisdicional, não há 
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porque recusar a sua intervenção nos processos coletivos, que cuidam dos direitos coletivos 

lato senso, visto que o magistrado pode não deter conhecimentos necessários e suficientes 

para a mais adequada prestação jurisdicional. Indica-se a hipótese de intervenção do amicus 

curiae nos processos coletivos e não nos individuais, primordialmente, como forma de 

fomentar a utilização dos processos coletivos, que podem significar a forma mais razoável, 

econômica, célere e racional de solucionar litígios que dizem respeito a muitos cidadãos, os 

quais desta forma podem mais facilmente obter acesso à jurisdição, com o incremento da 

possibilidade de intervenção para propiciar a máxima participação e real acesso à justiça.  

 

2  O acesso à justiça 

Não é por acaso que o acesso à justiça tornou-se o assunto mais relevante entre os 

processualistas nas últimas décadas do século XX. A maioria, senão todas as reformas 

recentes tinham declaradamente, dentre outros, o objetivo de melhorar o acesso à justiça1. 

A expressão acesso à justiça pode ser reconhecida como condição fundamental de 

eficiência e validade de um sistema jurídico que vise a garantir direitos. O acesso à justiça 

pode ser pensado como um meio de os direitos se tornarem efetivos, não sendo apenas um 

direito social, mas o ponto central do qual se deve ocupar o processo2. A expressão da 

garantia de direitos, naturalmente, deve ser tomada em sentido amplo, sem os limites trazidos 

pelo art. 6º, do Código de Processo Civil de 1973, instrumento para a defesa de direitos 

predominantemente individuais3.  

O acesso à justiça é reconhecido pela Constituição Federal de 1988, no art. 5°, 

XXXV, como direito ou garantia fundamental, admitindo pretensões individuais e coletivas, 

fraqueando a resolução de conflitos por mecanismos heterocompositivos e autocompositivos, 

seja no Poder Judiciário, seja em outra esfera pública ou mesmo privada4.  No contexto pós- 

1988 o direito ao acesso à ordem jurídica justa é, portanto, preceito fundamental, 

propugnando sua imediata otimização. 

Contemporaneamente, a questão do acesso à justiça é entendida como condição para 

o alcance da plenitude democrática, já que é peça fundamental para o exercício da cidadania e 

preservação da dignidade humana5.  Do direito constitucionalmente previsto de acesso à 

justiça, diferem o direito de ação processual, submetido ao preenchimento das condições da 

ação, e o direito de petição, previsto no inciso XXXIV, do art. 5°, da Constituição Federal6. 

Como reconhece Boaventura de Souza Santos, a consagração constitucional dos 

novos direitos econômicos e sociais e sua expansão  transformou o direito ao acesso efetivo à 

justiça num direito cuja denegação acarretaria a de todos os demais; destituídos de 
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mecanismos que fizessem impor o seu respeito, passariam a ser meras declarações políticas de 

conteúdo e função mistificadoras. Daí a constatação de que a organização da justiça civil e a 

tramitação processual não podiam ser reduzidas à sua dimensão técnica, socialmente neutra, 

devendo investigar-se as funções sociais por elas desempenhadas e o modo como as opções 

técnicas veiculavam opções a favor ou contra interesses sociais divergentes ou antagônicos7. 

O que importa não é simplesmente ter acesso a um tribunal, mas, calcado em 

garantias do devido processo legal, obter a tutela efetiva dos direitos transindividuais, lesados 

ou ameaçados de lesão8. Assim, o acesso à justiça não se esgota somente com a propositura da 

ação no Poder Judiciário. Se a tutela jurisdicional não tiver meios para assegurar e realizar 

suas decisões, não adiantará o ingresso, tendo em vista a inefetividade do acesso à justiça e ao 

direito9. 

A clássica postura doutrinária de conferir realce ao direito de ação encontra-se 

superada, pois se fala modernamente em um direito de resultados10, com enfoque em sua 

utilidade e legitimidade social11. O direito fundamental de ter acesso à justiça12 não é um fim 

em si mesmo e se encontra limitado pelo próprio caráter da jurisdição, na medida em que 

substituta da atividade das partes em conflito13. 

Não é à toa que o art. 3°, inciso III, do Projeto de Lei n. 5.139/2009, utiliza a 

expressão máxima eficácia, elegendo-a como princípio da tutela coletiva de direitos, ao lado 

do amplo acesso à justiça e da participação social. A técnica processual tem razão de ser, na 

medida em que conferir às partes a efetividade da tutela jurisdicional. Não faz sentido que a 

técnica seja vista como um fim a ser alcançado, independente do resultado do processo, que 

sendo meio, deve ser efetivo14. 

Para Luiz Guilherme Marinoni, a pretensão à tutela jurisdicional do direito não se 

contenta com qualquer sentença de mérito, mas só com a sentença de procedência, visto que a 

sentença de improcedência não presta tutela jurisdicional ao direito15, embora o faça ao autor 

e evidentemente ao réu16. 

O direito de acesso à justiça não é só o direito de ingresso ou o direito à observância 

dos princípios constitucionais do processo, mas também o direito constitucional fundamental 

de obtenção de um resultado adequado da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF)17. 

Prestação jurisdicional que leve em conta a tutela buscada, o efetivo e amplo direito de defesa 

e o contraditório, o direito de participação no processo decisório, com todas as possibilidades 

argumentativas e de apresentação de provas, o dever de cooperação entre as partes e o 

magistrado, exploração de todo e qualquer auxílio na compreensão das questões em debate, 
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tendo em conta o caráter transindividual da repercussão do que for decidido em processo de 

natureza coletiva. 

Não se pode esquecer que o preceito da inafastabilidade do controle jurisdicional 

encontra-se inserido no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, no título dos 

direitos e garantias fundamentais, devendo gozar de interpretação que seja condizente com o 

elevado grau de relevo que a Constituição a ele reservou.   

   

3 Acesso à justiça para direitos sem sujeito determinado 

Rodolfo de Camargo Mancuso alerta para que esses novos conflitos que hoje afluem 

à Justiça originam-se de situações jurígenas dessubstantivadas, esparsas pela coletividade, 

podendo-se nomeá-las ações de finalidade coletiva18. 

Assinala Rosmar Antonini Rodrigues Cavalcanti de Alencar, após criticar a falta de 

técnica do legislador do Código de Defesa do Consumidor, por utilizar indistintamente as 

expressões direitos e interesses, que quando se analisam ações de natureza coletiva, constata-

se que elas não tutelam direitos pertencentes a determinadas pessoas, mas interesses (difusos e 

coletivos) que não são de ninguém em particular, o que não significa negar garantias 

asseguradas pela Carta Magna de 198819. O sentido de interesse difuso se refere a bens 

jurídicos de natureza indivisível, de um grupo indeterminado de pessoas, unificando-se em 

face de identidade de situações de fato. Tais interesses abarcam os interesses privados 

metaindividuais e interesses públicos20. 

Na medida em que se revelava com toda intensidade a insuficiência do tradicional 

conceito de direito subjetivo, passou a ser comum a utilização da expressão interesses para 

substantivar as aspirações materiais que transcendessem as individuais. Elton Venturi diz que 

o preconceito quanto à qualificação de tais aspirações como efetivos direitos deriva de três 

justificativas: de ordem subjetiva, em virtude de ser impossível imputar uma titularidade 

individual; objetiva, em função da natureza extrapatrimonial das pretensões metaindividuais; 

formal, porque sem expresso reconhecimento quanto à sua existência até algum tempo atrás. 

De qualquer modo, são tuteláveis pelo Poder Judiciário brasileiro, indistintamente tanto 

quanto os direitos subjetivos21.  

Tal problema já era vislumbrado em 1995, por Antonio Gidi, quando declarava que o 

que se percebe nas teorias daqueles que diferenciam o direito subjetivo do interesse 

superindividual é o ranço individualista que marcou a dogmática jurídica do século XIX: o 

preconceito em admitir a operacionalidade técnica do conceito de direito superindividual, que 
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pela imprecisa determinação da sua titularidade não se enquadrariam na rígida delimitação 

conceitual do direito subjetivo, como fenômeno de subjetivação do direito objetivo22. 

Somente a partir da relativização e superação da divisão entre direito público e 

direito privado é que os direitos difusos encontraram terreno para florescer, ante o 

reconhecimento da legitimação para sua tutela por intermédio dos chamados corpos 

intermediários, dos quais Elton Venturi cita como exemplos os sindicatos, as associações de 

classe, o Ministério Público e a própria Administração Pública23. 

Mesmo chegando-se a questionar a insuficiência da tradição processual para resolver 

os conflitos metaindividuais, alguns juristas buscaram solução na reformulação dessa mesma 

arcaica tradição, sem constatar que o principal problema a ser enfrentado são os pilares que a 

sustentam, sendo um deles o conceito de direito como interesse juridicamente protegido que, 

ao prestigiar o interesse qualificado pela proteção normativa, reputa irrelevante o interesse 

simples. A compreensão dicotômica do interesse traz a noção de que ao Direito somente 

importam as aspirações devidamente abrigadas pelo ordenamento nos estritos contornos por 

ele definidos. Isto implicou o abandono da própria essência do conceito de interesse, uma vez 

que este, quando desprovido de proteção normativa, de nada valia; não mais se poderia 

afirmar existente a partir da simples manifestação do indivíduo, mas somente a partir da 

previsão normativa24. 

Fala-se, atualmente, oriunda da Constituição Federal, capítulo I do Título II da 

CF/88, numa nova summa divisio: a dimensão da proteção e da efetivação dos direitos, de 

forma que a proteção ou será ao direito  individual ou ao direito coletivo. No plano do Direito 

Processual, só existem dois tipos de processos: processo de tutela jurídica de direito 

individual e processo de tutela jurídica de direito coletivo25. 

Da legitimação para a tutela dos direitos de sujeitos representados por corpos 

intermediários não se pode afastar a medida da eficácia que a sua ação produz. Pois apenas 

conferir legitimidade, sem ocupar-se de respaldar a atuação dos entes intermediários, no 

alcance de um resultado que satisfaça os titulares dos direitos, equivale a uma promessa que 

não se cumprirá. Referida promessa diz respeito à universalização da tutela jurisdicional, que 

deve estar disponível para evitar a lesão ou ameaça e reparar o evento que causa dano à 

coletividade, sem que barreiras tais como a dessubjetivação dos interesses ou direitos 

impossibilitem o alcance de tal desiderato.  

Não se defende o irrestrito acesso à jurisdição de qualquer pretensão destituída de um 

mínimo de conteúdo ético-social. O processo sendo meio para o alcance de fins legítimos não 

pode servir a finalidades contrárias ao direito. Sendo certo que a atuação do Ministério 
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Público e do próprio Judiciário devem estar voltadas a evitar tais desvios, também o amicus 

curiae pode contribuir para tal finalidade, municiando o julgador de elementos que colaborem 

com a tarefa de prestar a tutela jurisdicional que mais se aproxime do ideal almejado. 

  

4 Acesso à justiça como direito de participação política 

A possibilidade de se exigirem judicialmente prestações constitutivas de direitos 

sociais, mediante a chamada ação coletiva confere à ação a característica de meio a serviço da 

realização desses direitos e de instrumento capaz de fomentar a participação na 

reivindicação26. 

Como observa Paulo Cesar Santos Bezerra, o  povo brasileiro fez sua história com 

escassa participação popular, sendo bem frágeis o sentimento de solidariedade social, de 

dever de participação comunitária e a consciência da necessidade de se organizar para obter27. 

Confia Rafael Felgueiras Rolo em que o entendimento do processo como ambiente 

político é de relevante importância para a firme compreensão do real significado do direito 

fundamental ao acesso à justiça, uma vez que as noções de acesso à justiça são diretamente 

relacionadas com o acesso à instância política do processo e à possibilidade de solução do 

máximo de conflitos assemelhados28.   

Há quem aponte que sob o influxo de exigência de eficácia, ou de qualidade do 

serviço, a Emenda Constitucional n. 45/2004 erigiu ao patamar constitucional a duração 

razoável do processo e a celeridade, que se viram gradativamente reduzidas a um senso 

comum de velocidade de prolação da decisão, o que significaria que ao consumidor do serviço 

judiciário importa que a resposta do Estado seja tão imediata quanto possível, permanecendo  

velado o custo democrático dessa aceleração. Pois, se o que se quer é decidir rápido, o 

trabalho será facilitado quanto menos forem os participantes admitidos ao processo, assim 

como se as peculiaridades dos casos concretos puderem ser descartadas em prol da aplicação 

de um entendimento jurídico previamente estipulado29.   

Mas para que haja efetivo acesso à justiça é preciso que o maior número de pessoas 

seja admitido a demandar ou a defender-se adequadamente em juízo30, o que se dá através de 

um adequado representante ou porta-voz.  

No cenário de repercussão geral, súmula vinculante, recurso repetitivo, entre outros 

instrumentos de técnicas do common law busca-se uma solução para um volume avassalador 

de processos, mas principalmente a segurança jurídica de não haver decisões contraditórias ou 

diferentes para pessoas em igualdade de condições, identificando-se na participação do 

amicus curiae uma nova dimensão para o resultado dos processos judiciais31.  Ao atuar como 
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um canal que facilita a participação nos processos jurisdicionais envolvendo o controle de 

constitucionalidade (mas não apenas) o amicus curiae contribui para o acesso à justiça, pois 

não se trata apenas de reclamar em juízo seu direito, mas da participação em uma ordem 

jurídica justa e da diminuição da distância dos órgãos jurisdicionais, que assumindo seu perfil 

político pode reconhecer a necessidade de buscar a legitimidade de suas decisões32. 

Para Fabrício Veiga Costa deve-se discutir se o amicus curiae realmente garante ao 

jurisdicionado o direito de efetiva participação na construção do provimento jurisdicional ou 

se viabiliza uma pseudoparticipação, como nas audiências públicas, visto que não está o 

julgador obrigado a analisar as argumentações apresentadas pelas partes quando do 

julgamento, exemplificando mesmo com as prerrogativas limitadas do CADE, do INPI, e dos 

amici curiae nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, ou nas Ações de Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, em que o julgador está desobrigado de proferir 

sua decisão a partir das alegações e argumentos suscitados em juízo. Como entende que o 

instituto foi pensado para o sistema representativo e não para o sistema participativo, deve-se 

repensar o instituto do amicus curiae sob um enfoque democrático e constitucionalizado, para 

implementar efetivamente a participação do destinatário do provimento na sua construção 

através da Teoria das Ações Coletivas como Ações Temáticas, que resumidamente, permite a 

construção participada do mérito do processo coletivo através da colocação de teses, 

fundamentos e temas, a serem discutidos por todos os interessados difusos, em verdadeira 

implementação do princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal33.  

Somente é possível afirmar  efetivamente que o provimento jurisdicional foi 

construído de forma participada mediante a apreciação  de todas as teses e alegações fático- 

jurídicas suscitadas em juízo, o que normalmente não se dá. Viabilizar a participação pro- 

forma é maneira de mitigar a processualidade democrática mediante a aparência de 

participação das partes no julgado34. 

 Se, como afirma Hannah Arendt, a política se baseia no fato da pluralidade 

humana e diz respeito à coexistência e associação de homens diferentes35, o processo judicial 

seria ambiente político por excelência, pois “é instância indispensável à composição das 

relações de incerteza  da vida humana”36. 

Para Luiz Guilherme Marinoni, o direito de participar – que cabe ao autor através da 

ação e ao réu mediante a defesa – está ancorado na ideia de que, para obtenção de uma 

decisão estatal, é imprescindível oportunizar aos interessados a participação, direito que 

decorre da noção de democracia, ou melhor, de legitimação do poder mediante a participação 

democrática37. 
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Como a cidadania exige a participação nas discussões de relevo para a sociedade, 

não há como o processo judicial deixar de contribuir para a otimização desta participação, 

sendo as ações coletivas e a ação popular autênticas vias para que ela ocorra38. 

A participação através da ação judicial é somente uma forma de participação, vez 

que a democracia não se funda tão somente no sistema representativo tradicional. A cidadania 

não se restringe às eleições para o Legislativo e Executivo, exigindo uma abertura para a 

participação nas discussões de relevo para a sociedade39. O processo, além de instrumento da 

jurisdição para a tutela de direitos fundamentais, passa a ser instrumento para que o cidadão 

possa participar em busca da realização e proteção de seus direitos fundamentais e do 

patrimônio público40, até porque para falar enfaticamente de povo ativo devem ser praticados 

e respeitados os direitos fundamentais individuais e os fundamentais políticos, em diferentes 

perspectivas e com abrangência variada41. 

Sendo a sociedade moderna marcada pela pluralidade de sujeitos e opiniões, não 

mais é possível que a sua interpretação seja monopólio das instituições judiciárias; os juristas 

não tem o monopólio na arte da interpretação constitucional, uma vez que todas as forças 

políticas e os grupos sociais, assim como algumas pessoas realizam contribuições criativas42. 

Por outro lado, a tutela conferida a determinado bem da vida pode ser mais ou menos 

relevante segundo os valores e anseios de determinada sociedade em certo momento 

histórico43. Resulta daí importância do Poder Judiciário realizar a premissa constitucional de 

participação popular na formação dos provimentos, possibilitando o ingresso dos argumentos 

trazidos por aqueles que serão atingidos pelas decisões. Serve o amicus para viabilizar a 

iluminação de qualquer ponto de vista existente nos grupos sociais. A aproximação da 

sociedade civil do processo judicial atenua o risco de preconceitos na aplicação do direito, 

favorecendo a formação de juízo mais aberto e ponderado44.  

Um procedimento incapaz de atender ao direito de participação daqueles que são 

atingidos pelos efeitos da decisão está distante de espelhar a democracia, pressuposto 

indispensável para a legitimidade do poder45. É quando se pensa nas ações coletivas que 

podem ser compreendidas como condutos para a participação, ainda que por entes 

legitimados, que o procedimento atende ao direito de participação46.   

Mas não pode ser apenas através dos entes legitimados que os cidadãos a serem 

atingidos por uma decisão devem poder expressar seu direito de participação, até porque a 

participação de A pode ser divergente da participação de B. Por outro lado, C e D podem 

compartilhar entendimento complementar ao já expresso no processo por um ente legitimado, 

mas que não foi levado em conta quando da elaboração da inicial, ou defesa, nem pode mais 
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ser acrescido à litispendência. A parte deve ter a oportunidade de demonstrar as suas razões e 

de se contrapor às razões da parte contrária. Mas é preciso lembrar que a parte aqui é 

representada. A parte é uma multiplicidade de indivíduos que comungam de direitos 

fundamentais, mas que não têm todos as mesmas opiniões.  

O modelo de organização política do Estado Democrático de Direito deve realizar a 

democracia, entendida como um processo de convivência humana no qual se assegurem a 

liberdade, a justiça e a solidariedade social, pressupondo efetiva a participação popular no 

processo de decisões e na formação da vontade estatal47. A teoria democrática pós-moderna 

deve ter por objetivo ampliar e aprofundar o campo da atuação política em todos os espaços 

estruturais de interação social, para romper com a teoria democrática liberal. Esse processo 

tem como pressuposto novas formas de exercício da democracia que impliquem diferentes 

formas de participação48.  

Sem dúvida, uma destas diferentes formas de participação é mediante a integração do 

amicus curiae nos processos coletivos, em quaisquer de suas categorias, ou seja, controle 

abstrato de constitucionalidade ou nas ações coletivas stricto sensu.  Referida participação 

amplia o rol dos que podem opinar, expor suas ideias, anseios de grupos, em um embate que 

somente enriquece o processo decisional. Ainda que a participação represente o consenso de 

uma minoria, esta minoria teria o seu espaço para plena manifestação, mesmo que ela, aos 

olhos de outros, possa parecer destituída de razão, de valores e seja calcada em ideias 

estereotipadas, pois é no embate que se pode mostrar que no caso em discussão ela não pode 

ou não deve prevalecer.  

 

5 O acesso à justiça nas ações coletivas: as dificuldades, incompreensões e extinção do 

processo  

Apesar de terem sido criadas com o intuito de resolverem problemas de natureza  

transindividual, e do tempo passado desde esta regulação, nem sempre as demandas coletivas 

tem encontrado ambiente receptivo, vindo muitas vezes a ser manejadas em modo 

inadequado, em parte por conta da própria formação tradicional de nossos operadores do 

Direito, pouco afeitos às peculiaridades deste tipo de ações49. 

Afirma Antonio Gidi que alguns advogados de civil law  tem uma opinião negativa 

das ações de classe norte-americanas, argumentando que são caras e desnecessárias, que 

geram altos honorários aos advogados, polpudas compensações e pagamentos por danos e que 

por vezes permitem aos tribunais criar políticas públicas e usurpar a função legislativa de 

regular a sociedade. O que os críticos não entendem é que estes aspectos não estão 
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necessariamente relacionados com os litígios da ação coletiva, senão com as características da 

cultura norte-americana, ao seu procedimento civil e ao papel constitucional do seu Poder 

Judicial 50. E continua Gidi a dizer que a recepção das ações coletivas no sistema jurídico do 

Brasil tem sido difícil e incerta, pois uma minoria de juristas e juízes conservadores, educados 

sob os sistemas ortodoxos e dogmáticos da ciência jurídica, ou não entenderam os novos 

conceitos incrustados em novas leis das ações coletivas, ou estão ideologicamente contrários a 

elas, havendo, de qualquer modo, forte oposição51. 

Até mesmo a formação dos profissionais do Direito que estudaram as relações de 

consumo com base no aprendizado do Direito Privado, direito este que já não tinha aptidão 

para atender as demandas típicas do processo de industrialização capitalista do século XX52, 

pode ser considerado fator que dificulta o acesso à justiça. 

Em 1993, Luiz Antonio Soares Hentz, alertava para que entre nós o reconhecimento 

dos direitos individuais é preocupação recente, em razão dos regimes de governo que por 

longos períodos tirou o país dos trilhos da democracia, e os direitos coletivos e sociais 

constituem-se em mera falácia, “dada a teimosia em não ouvir os difusos clamores de 

categorias, querendo-se, outrossim, a identificação de detentores de direito subjetivo”53. 

Segundo Antonio Gidi alguns juristas viram as ações coletivas não como meio de 

melhorar o acesso à justiça ou de equilibrar a falta de poder dos indivíduos ante as empresas e 

governos, senão como um injusto privilégio54. Acelino Rodrigues Carvalho defende que o 

desprestígio do sistema de tutelas coletivas, como importante instrumento para a efetivação 

dos direitos fundamentais, decorre da inadequada compreensão acerca da natureza da 

legitimidade para agir nas ações coletivas55. 

Todavia, a introdução das ações coletivas no Brasil foi de tal importância que 

tiveram um profundo impacto na sociedade, pois trouxeram acesso à justiça e compensação a 

reclamações que antes não havia sido possível por outras vias, assim como um efeito 

dissuasivo sobre condutas ou comportamentos ilegais ou indesejáveis. E não significou 

nenhum impacto negativo significativo nos tribunais, de modo que, no amplo prazo, as ações 

coletivas podem chegar a ser um dos mais exitosos transplantes legais na história jurídica 

brasileira desde os tempos coloniais56.   

Há que se acrescentar que os processos coletivos, em razão de sua importância e da 

potencial diminuição do número de processos individuais que pode proporcionar, precisa 

receber prioridade na prática, usufruindo de uma estrutura judiciária preparada para seu 

processamento e julgamento, não podendo permanecer misturados a outras centenas ou 

milhares de processos individuais. Os recursos humanos e materiais e o tempo despendido 
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para os processos coletivos representam investimento em benefício da própria saúde do Poder 

Judiciário, que poderá dar vazão aos conflitos de massa que lhe chegam57. 

No que concerne à implementação dos direitos difusos, necessário que se anime e 

que se consolide a ideia do processo coletivo, com a aplicação dos princípios que lhe são 

inerentes. Assim, o juiz, ao analisar a inicial, deve buscar facilitar o acesso à Justiça, 

superando vícios processuais, uma vez que  as ações coletivas têm natureza social. Da mesma 

forma devem ser afastados obstáculos relativos à interpretação e à aplicação do direito 

processual coletivo comum. Por fim, é preciso combater a falta de estrutura organizacional do 

Poder Judiciário, o qual ainda não se especializou para o enfrentamento dos conflitos 

massificados, bem como não disponibilizou estrutura de apoio técnico e material necessário58. 

Fala-se, destarte, de uma composição híbrida do direito ao acesso à justiça, pois 

enquanto veda ao poder estatal qualquer ato tendente à obstrução da busca da prestação 

jurisdicional, igualmente exige que esta seja concedida segundo determinados parâmetros 

mínimos de justiça, celeridade e razoabilidade59. Tem-se hoje como bem acolhida a tese de 

que para um verdadeiro acesso à justiça não é bastante provocar a jurisdição, sendo 

indispensável obter uma decisão judicial num tempo mínimo razoável e que a decisão seja 

razoavelmente justa60. 

Como diz Elton Venturi trata-se de refutar tanto a incompreensão quanto o exagero 

na análise conceitual efetuada, visto que tem sido responsáveis pela exclusão da apreciação de 

incontáveis demandas coletivas do Judiciário brasileiro, em verdadeira denegação de 

prestação da tutela jurisdicional61. 

Vê-se aqui o formalismo se transformar de meio para a realização da justiça material 

em algoz, o que contribui para a extinção do processo sem julgamento do mérito, obstando o 

instrumento de atingir sua finalidade essencial62. É dever admitir a extinção do processo sem 

resolução de mérito apenas como medida excepcionalíssima, por constituir frustração dos 

objetivos que lhe são próprios – a realização do direito material e a pacificação social63. 

Alerta Marcelo Zenkner, dentre os princípios que devem orientar a hermenêutica e 

aplicação das normas processuais coletivas, que o princípio do interesse jurisdicional no 

conhecimento do mérito do processo coletivo parte da premissa de que se deve levar em conta 

que o processo sempre deve ser meio, instrumento hábil para solução dos conflitos de 

interesses concretamente existentes. Não podem os requisitos de ordem estritamente 

processual, a não ser em último caso, se apresentarem como embaraços intransponíveis à 

tutela jurisdicional meritória64.  

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

121



Assim, devem-se prever meios que evitem a extinção da ação sem análise do mérito, 

ou que diminuam a chance de improcedência dos pedidos por ausência de provas. Vê Ada 

Pellegrini Grinover a excepcional acolhida no processo moderno do instituto do non liquet, no 

sentido de permitir ao juiz não julgar a causa em face da insuficiência de provas produzidas 

pelo autor coletivo65.  

Não parece que a questão seja de non liquet66, já que ele significa que o Judiciário 

não apresenta qualquer solução para a lide, mas de uma decisão que não elimina a lide, vez 

que permite a sua repropositura, permanecendo momentânea a situação de indecisão. Se as 

partes não dispõem de meios para obter certas informações e a despeito dos esforços de busca 

pelo magistrado, não existe motivo para não admitir que o amicus curiae supra tais 

deficiências, em qualquer momento processual. É preciso usar esta possibilidade para 

suplantar regras que funcionam em demandas individuais, mas que precisam ser adequadas 

aos fins das lides coletivas. Afinal um processo que não examina a questão de fundo não 

guarda concordância com a garantia fundamental de inafastabilidade de controle jurisdicional, 

não elimina, no âmbito judicial, a pendência, não traduz a resposta para a pacificação que o 

ordenamento jurídico promete.  

 

6 O papel do amicus curiae no acesso à justiça 

O Poder Judiciário deve repensar sua atuação ante as novas demandas sociais, 

especialmente as coletivizadas, visto que a decisão não tem mais a dimensão que antes 

possuía.  A relevância de uma decisão já não mais é dada pelos que diretamente participam do 

processo. 

Não sendo apenas os intérpretes jurídicos da Constituição que vivem a norma, não 

detêm eles o monopólio da interpretação da Constituição. Tal concepção converte-se “num 

elemento objetivo dos direitos fundamentais”; experts e “pessoas interessadas” da sociedade 

pluralista também se convertem em intérpretes do direito estatal. Interpretação constitucional 

é, assim, uma atividade que potencialmente, diz respeito da todos, além do que se a norma 

não é uma decisão prévia, simples e acabada, há de se indagar sobre os participantes no seu 

desenvolvimento funcional, sobre as forças da Law in public action67. Cuida-se de uma 

democratização da tarefa interpretativa, cujo alargamento do círculo interpretativo aparece 

como consequência da incorporação da inevitável realidade, porque os intérpretes constituem 

uma parte desta mesma realidade68.  

Neste contexto a feitura e a interpretação das normas jurídicas passam a ter 

importância equivalente; enquanto o Judiciário ganha poder no processo hermenêutico, a 
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população cobra o fim das atividades dos “monologuistas, ou seja, dos juízes que não 

interagem com a sociedade [...]”69.  Necessita-se de juízes compenetrados da relevância social 

de sua tarefa e das repercussões que seu desempenho produz no tecido social70. 

Não se pode esquecer que o direito de ser ouvido, de poder interferir na decisão 

futura, encontra-se não apenas na Constituição Federal da República de 1988 (art. 5°, 

XXXIV, LIV, LV), como também na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 

conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que, por certo, no art. 8°, abrange o acesso 

à justiça71.   

A primazia do formalismo normativo que reduz o direito à norma estimula a crença 

de que o direito vem a ser uma entidade autônoma, independente de fatores sociais, históricos 

e teleológicos, não sendo raro observar-se a aplicação da lei dissociada de aspectos éticos e 

muitas vezes sem adequação com a real identidade do direito, afetando a produção de uma 

ordem jurídica justa72.  

A esta fase metodológica do Direito atualmente já se opõe o Neoprocessualismo, 

como aponta Fredie Didier Jr., como a fase do desenvolvimento do direito processual de 

formalismo-valorativo, anunciada por Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, com o fim de 

destacar a importância que se deve dar aos valores constitucionalmente protegidos como 

direitos fundamentais na construção e aplicação do formalismo processual73.  

A interpretação constitucional ou infraconstitucional que no caso de processos 

coletivos deve ser extensiva, e não ultra formalista, hermética, presa a minúcias técnicas, 

rende homenagens à raiz política, sociológica e axiológica, para o que foram, entre nós, 

pensados e instituídos tais processos. Neste contexto, o amicus curiae torna o processo mais 

eficiente, proporcionando melhores condições para que direitos fundamentais sejam 

percebidos e protegidos com mais intensidade74.  

Mesmo na atuação do Ministério Público há casos em que os interesses defendidos 

pelo parquet não coincidem com os verdadeiros valores sociais da classe de cujos interesses 

ele se diz portador75. Isto porque embora o Ministério Público deva participar em todos os 

casos, não é possível dizer que todos os interesses estariam representados, quando se tem em 

conta que são múltiplos e inúmeros os interesses existentes num sociedade democrática.  

Por outro lado, não parece razoável imaginar que uma entidade, pela simples 

circunstância de estar autorizada em tese para a condução do processo coletivo, possa propor 

qualquer demanda coletiva, pouco importa quais são as suas peculiaridades, diz Fredie Didier 

Jr. a respeito do controle judicial da legitimação coletiva76. Mas a lição pode se aplicar não 
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apenas à propositura, mas à condução, ao aproveitamento das oportunidades para produção de 

provas e argumentos. 

Hugo Nigro Mazzilli, por sua vez, contesta nova corrente sobre a concepção do 

interesse público, a qual diz inexistir um interesse público geral da sociedade. Ele informa que 

esta corrente parte do princípio de que hoje vivemos numa sociedade extremamente dividida 

ou segmentada, em que os interesses se contrapõem de todos os ângulos; para essa corrente a 

concepção ideal de um interesse público geral que uniria toda a coletividade não existe. Mas o 

autor entende que esse interesse existe e é o que se pode chamar de bem comum, que coincide 

com o interesse geral ou mais abrangente da coletividade77.  

Mas a realidade contradiz o autor.  É ficção pensar que a representação de todos os 

interesses, mesmo os minoritários, ocorre pela atuação dos legitimados, quaisquer que sejam 

eles. Mais que um instrumento técnico a serviço da ordem jurídica, o processo é um poderoso 

instrumento ético destinado servir à sociedade e ao Estado78. 

A quantidade de memorais de amicus curiae, o número de interessados que se 

apresentam nesta qualidade, podendo se reunir em um só representante, a amplitude de 

pessoas associadas aos que intervém como organizações pode sinalizar a complexidade de 

interesses que se chocam. Não se trata de demonstração de força numérica, a tentar 

influenciar o magistrado, mas de demonstração de legitimidade da decisão, perante os que 

com ela terão que conviver, mesmo que se trate da opinião de minorias.  

Importante destacar que a tutela jurisdicional do direito implica no dimensionamento 

da extensão da cognição do juiz, ou seja, na fixação dos limites do debate e da produção das 

provas79. E nisto surge a relevância do amicus curiae, porque a lei o investiu em uma “função 

de extrema relevância, permitindo que dê sua valiosa contribuição para o deslinde de questões 

de transcendência coletiva”80.  

A sentença somente pode resultar de trabalho conjunto de todos os sujeitos 

processuais. A recuperação do valor do diálogo judicial na formação do juízo há de frutificar 

pela cooperação das partes com o órgão judicial e deste com as partes, reforçando a percepção 

de uma democracia participativa com um “consequente exercício mais ativo da cidadania, 

inclusive de natureza processual”81. 

É atual a lição de Eros Roberto Grau de que texto normativo e norma não se 

confundem; a interpretação do direito consiste na produção, a partir de textos normativos e da 

realidade, de normas jurídicas sendo de notar que a interpretação não é apenas dos textos 

normativos, porém deles e da realidade, a partir deles sendo produzidas normas82. 
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Outra não é a conclusão de  Dhenis Cruz Madeira ao dizer que a existência de um 

escrito normativo (texto legal) é insuficiente à legitimidade do Direito e ao estabelecimento de 

uma linguagem compatível com a Teoria da Democracia83. Para Humberto Theodoro Júnior, a 

concepção pós-positivista da teoria do Direito vê a norma jurídica não como o texto já contido 

no código legal. Este apenas contém as formas preliminares dos textos da norma, que se 

diferenciam da norma jurídica a ser produzida em cada processo individual de decisão 

jurídica84. “O sentido jurídico, sendo externo às normas jurídicas, em certa medida, embora 

não possa contrariar de todo o seu enunciado, exige a sensibilidade do intérprete para se 

revelar completamente”, conforme Ricardo Maurício Freire Soares85. 

A imparcialidade dos juízes não pode se sobrepor à legitimação da sociedade ao 

direito de ser ouvida sobre o conteúdo do processo democrático de tomada de decisão, em 

razão de representar o texto constitucional (mas não só) o complexo de forças que atuam 

como sujeitos do processo de interpretação constitucional86. 

Não mais se espera do Poder Judiciário apenas um cotejo isolado entre fatos e 

normas, entre a lei e a Constituição. Este relevante papel parece, não só, mas 

preponderantemente, destinado ao amicus curiae, que pode oferecer dados da realidade e 

perspectivas não deduzidas ou pouco exploradas em juízo. A solução judicial pode ser 

construída a partir do debate de ideias que jamais foram cotejadas, porque nunca agitadas no 

processo, compondo alternativas de fundamentação oferecidas ao magistrado. É certo que 

haverá argumentos que repetirão os das partes, outros serão fornecidos por sujeitos 

qualificados por seu aspecto técnico, científico, e mais alguns que apelarão ao elemento 

emotivo. Mas são argumentos que devem ser sopesados antes da adoção de uma decisão 

importante como a que se adota em processo de tutela coletiva de direitos.  

 

7 A atuação efetiva do amicus curiae na tutela coletiva de direitos 

Uma grande crítica se endereça aos interesses individuais homogêneos, consistente 

na ausência de efetividade do procedimento especial destinado à sua defesa. Eventos que tem 

uma origem comum devem ter a sua defesa viabilizada coletivamente, para que se evitem 

decisões antagônicas a respeito de um mesmo problema; porém é grande a dificuldade na 

definição de critérios para a aferição da representação adequada, para que seja viável o 

reconhecimento de sua legitimidade. Isto porque o sistema legal trazido pelo Código de 

Defesa do Consumidor cria um compromisso cartorário, na medida em que exige que o 

suposto representante tenha sido criado há pelo menos um ano e se destine estatutariamente à 

defesa do direito atingido. O real compromisso com a defesa dos direitos individuais 
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homogêneos não parece ser relevante, permitindo o ajuizamento de lides temerárias, por 

pessoas despreparadas87. Assume relevância o controle a ser exercido na verificação da 

legitimidade, porque problemas têm surgido por parte de associações em que embora 

obedeçam aos requisitos legais não apresentam a credibilidade, seriedade, conhecimento 

técnico-científico, capacidade econômica, possibilidade de produzir uma defesa processual 

válida etc., que constituem as características de uma representação idônea e adequada88. 

E representação inadequada conduz à improcedência dos pedidos, o que é nefasto 

para o processo coletivo. Seja em razão da improcedência por insuficiência de provas, o que 

obriga a propositura de novo processo coletivo, pelo mesmo ou outro legitimado, seja pela 

negação dos pedidos, o que leva os prejudicados a proporem individualmente as ações. 

Mesmo quando se considera a hipótese do Ministério Público atuar sempre nas ações 

coletivas, não se leva em conta a possibilidade de ele não estar preparado ou não considerar 

conveniente a continuidade da defesa de certo interesse coletivo, para assumir o papel de 

representante. O mesmo se pode dizer de outros entes legitimados pela lei.  

De qualquer forma, como lembra José Carlos Barbosa Moreira, não é por falta de 

instrumentos processuais que continua insatisfatória, em termos de efetividade social, a 

situação nacional no terreno dos processos coletivos89. Aqui o amicus curiae tem seu papel 

ressaltado. O interveniente que traz ao juízo elementos de fato e de direito pode ser o porta 

voz da comunidade e para a comunidade afetada. Quando o Estado-juiz conclama as partes a 

participar da formação da sentença, bem assim de todas as decisões, acena com a bandeira da 

democracia e facilita a efetividade dos seus provimentos, com o importante fator psicológico 

da predisposição dos envolvidos a cumprir o que for determinado90. Mas o entendimento do 

que seja parte aqui merece ser alargado para alcançar aquele que pode trazer alguma 

informação, dado, resposta, mensagem etc.  

É irrefreável, segundo Rodrigo Strobel, a ampliação das hipóteses de atuação do 

amicus curiae, seja em razão da complexidade das relações humanas que tem reflexos na 

atividade jurisdicional, a exigir dos juízes conhecimentos que lhe são alheios, para 

compreender a demanda ou para apreender o real alcance econômico, cultural, social e 

político de suas decisões91.  

O fato é que os juízes tem sérias dificuldades em levar em consideração elementos 

externos ao direito, como os argumentos econômicos92, que podem ser trazidos para o 

processo através dos amici curiae, reduzindo ou até eliminando a necessidade de convocação 

de peritos, cujos honorários constituem despesas processuais93, que podem constituir 

embaraço ao acesso à justiça94. Necessário lembrar que nas ações coletivas as despesas 
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processuais não são adiantadas, mas de qualquer forma devem ser pagas ao final pela parte 

vencida. 

Como afirma Eduardo Cândia, a propósito da discussão sobre o ativismo judicial95 e 

a opção brasileira pelo não controle judicial da representação adequada, mas muito pertinente 

ao tema em debate, a postura passiva do juiz no sistema processual civil ortodoxo pode ser 

justificada pela disponibilidade, em regra do direito material; mas há situações em que as 

omissões probatórias das partes são capazes de comprometer direitos sobre os quais estas não 

têm disponibilidade alguma, ou não tem toda disponibilidade, sendo o que ocorre nas relações 

de massa96.  E afinal, para que a decisão seja jurídica e socialmente legítima perante aqueles 

que não atuaram diretamente no processo, deve a representação da coletividade ser 

desenvolvida adequadamente, sendo ingênuo  acreditar que a institucionalização do 

legitimado é suficiente para fins de fazer representados os diversos interesses vinculados a 

uma discussão judicial97. 

Cassio Bueno Scarpinella assinala o imprescindível auxílio de pessoas habilitadas 

para o julgamento das questões técnicas controversas, havendo forte relação entre a atuação 

do amicus curiae e a instrução processual, na medida em que é o portador de informações não 

jurídicas importantes na solução do litígio, daí porque pode tomar a iniciativa de requerer  

providências instrutórias98.  Exemplo disto é o conhecimento ou a possibilidade da 

mensuração da extensão do dano ambiental99. 

A democratização da sociedade passa, necessariamente, pela criação de mecanismos 

de abertura pluralista do sistema, tal qual preconizado por Peter Häberle quanto à jurisdição 

constitucional. Assim, não só a fiscalização da constitucionalidade dos direitos fundamentais 

há de ser obra do cidadão, mas também a fiscalização das demais questões que envolvem a 

administração dos assuntos comuns à sociedade e que tenham relevância social. Regra geral o 

autor fundamenta a intervenção do amicus curiae na existência de um interesse geral, 

relevância social ou coletiva, quando houver uma expressão social do objeto da lide, 

tornando-a transcendente não apenas para as partes, mas para indeterminado número de 

indivíduos. É o caso das ações coletivas100. 

Não se está a afirmar que as dificuldades no acesso à Justiça fiquem resolvidos com a 

introdução do amicus curiae nas demandas, vez que aquelas envolvem tanto a cultura jurídica 

impregnada do individualismo, quanto a falta de formação contínua dos profissionais, a 

ausência de uniformização das práticas administrativas e de gestão processual, a linguagem 

muitas vezes inacessível à maior parte da população, a ignorância de que direito foi 
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desrespeitado e de que principalmente ele pode ter sua justa reparação, estruturas físicas e 

materiais inadequadas etc. 

Muitos destes problemas da Justiça brasileira passaram a ser conhecidos ou ao menos 

mensurados com o esforço empreendido pelo Conselho Nacional de Justiça, através dos 

relatórios Justiça em Números, que gradativamente tem incorporado informações mais 

completas, desde o ano de 2003101. 

Outro relatório, denominado Panorama do acesso à justiça no Brasil, 2004 a 2009, 

divulgado em julho de 2011, afirma que considerando o desalento102 perceptível em quase 1 

milhão de pessoas que viveram conflitos entre 2004 e 2009, a área campeã diz respeito ao 

direito do consumidor, pois a maior proporção de desalentados é composta por pessoas que 

viveram conflitos relativos aos serviços de fornecimento de água, luz, telefone e também aos   

bancos (28,3%)103, sendo que um possível determinante deriva de sua natureza difusa, em que 

surgem problemas típicos de ação coletiva, pois cada agente tende a aguardar que outro mais 

afetado pela situação conflitiva aja em seu lugar para auferir os benefícios na solução do 

problema. Outra explicação é a alta probabilidade de que o custo de procurar, por exemplo, o 

Judiciário seja mais alto que o possível valor do prejuízo causado na relação de consumo, bem 

assim do valor a ser pago a título indenizatório.  

Mas tais relatórios não chegam a minúcias cruciais para o mais completo 

conhecimento do funcionamento do Poder Judiciário brasileiro. Inexiste, por exemplo, nos 

relatórios menção aos processos coletivos. 

É certo concluir, ao contrário do que se imaginava, que a criação do JEF não 

desafogou as varas federais e previdenciárias existentes, tendo na realidade incentivado o 

ingresso de demandas repetitivas e a atuação da advocacia de massa, ou seja, pulverizada104. 

Estudo publicado em julho de 2011, sobre as demandas repetitivas e a morosidade da justiça, 

verifica, curiosamente, que existem muitos incentivos para o aumento da judicialização dos 

conflitos na área de direito do consumidor: o baixo custo de ingressar com ações aliado a uma 

grande possibilidade de sucesso, especialmente nos Juizados Especiais; a advocacia de massa 

que estimula o requerimento de indenizações por dano moral e a propositura de ações 

judiciais em grandes quantidades sobre demandas idênticas; a legislação processual que 

estimula o tratamento individual de demandas de massa ao invés de tratá-las coletivamente e 

evitar a proliferação de casos repetitivos105. 

Não pode ser configurado como um mau incentivo o baixo custo para o ingresso em 

juízo, sequer os pedidos de indenizações por danos morais, mas não há como discordar que o 

estímulo ao tratamento individual de demandas de massa, ao invés de coletivamente, bem 
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como a proliferação de casos repetitivos tem tornado a justiça lenta e distante do seu escopo 

pacificador.  

É conclusão do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de 

Justiça que como o índice de litigância no Brasil é elevado e ainda existe um número 

significativo de potenciais usuários que não recorreram aos serviços judiciários, predomina 

uma realidade de excessiva concentração de demanda por esses serviços. Ou seja, no Brasil, 

poucos usam muito o Poder Judiciário ao passo que muitos ainda o utilizam pouco106.  

Segundo referida apreciação, a criação pura e simples de novas portas de acesso ao Judiciário 

deve ser encarada com cautela, uma vez que à medida que são abertas, surgem novos volumes 

de demandas para a apreciação da Justiça que tão somente aumentam o congestionamento 

judicial107.  

Tal conclusão, por certo, não se coaduna com a proposta de interiorização da Justiça 

Federal, ou criação de novos Tribunais Regionais Federais, o que aumentaria a oferta e o 

acesso ao Judiciário. Concorda-se sim que a coletivização de demandas repetitivas caminha 

num bom sentido para descongestionamento do Judiciário, diminuição de atos e prazos para a 

resolução total da lide, e efetivo alcance de acesso à ordem jurídica justa.   

 

8 Conclusões 

Vale destacar que entre as peculiaridades da coisa julgada coletiva, a mais notável 

delas está, naturalmente, na extensão da imutabilidade do decisum para além das partes 

formais do processo – o que não ocorre nas ações estritamente individuais. Significa dizer que 

os titulares do direito material embora não participem diretamente do processo coletivo, serão 

afetados pela coisa julgada.  

Atuam os substitutos processuais, legitimados extraordinários na defesa dos direitos 

coletivos lato sensu. Todavia, a má atuação de um substituto processual infringe a garantia 

constitucional da coletividade ao amplo direito de ação e ao contraditório, o  que poderia ser 

contornada com a atuação de um amicus curiae que pudesse oferecer informações técnicas 

especializadas ou que pudesse informar à corte acerca das preferências interpretativas de 

segmentos que representa e que a seu juízo serão relevantes  para a solução da controvérsia.   

 Não se pode esquecer que a legitimação para as ações coletivas, em geral, atribuída a 

entes públicos  pode deixar alheios os interesses e vontades da sociedade civil.  E são estes 

interesses e vontades, registrados em dados sociológicos, estatísticos, pareceres científicos, 

memoriais que podem ser levados ao conhecimento do magistrado pela figura do amicus 

curiae. 
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 É de se ressaltar, ainda, que a intervenção do amicus curiae, nos processos coletivos 

em que se discutem direitos homogêneos, parece indispensável para reforçar a posição 

processual, com o fim de solucionar litígios que dizem respeito a muitos cidadãos, em 

especial, aqueles denominados eventuais, e cujos direitos singularmente considerados são de 

pequena monta. A legislação brasileira sobre o tema, ao valer-se preponderantemente de 

representantes adequados como legitimados para agir no processo coletivo, fere o princípio 

constitucional de inafastabilidade da jurisdição que assegura a todos os interessados na 

questão a faculdade de, senão a de instaurar o processo judicial, ao menos levar a debate seu 

ponto de vista, a fim de poder influenciar na tomada de decisão que poderá afetá-lo.

 Justifica-se, pois, a necessidade de redimensionamento do processo coletivo 

brasileiro em bases democráticas, a exigir a abertura do debate judicial a todos os 

interessados. 
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JUDICIÁRIO NO PROCESSO COLETIVO: perspectivas à adequada consecução do 

controle judicial1 

 

THE SCOPE OF COGNITION OF PUBLICS POLICIES BY THE JUDICIARY IN 

THE COLLECTIVE PROCESS: prospects to the adequate effectuation of the judicial 

control 

 
Fernanda Raquel Thomaz de Araújo2 

Luiz Fernando Bellinetti3 
 

RESUMO 
A pesquisa é embasada no abono à utilidade e adequação do processo coletivo para o exame 
jurisdicional de políticas públicas que (alegadamente) lesionem ou vulnerem direitos 
fundamentais sociais e determinação de seu realinhamento, sob o enfoque da exigência de 
adequação da atividade orçamentária do Estado às diretrizes, prioridades e fins 
constitucionais. Projeta-se, para tanto, a sujeição de toda a ação do Poder Público à 
Constituição e o reconhecimento de seu caráter imperativo na definição e destinação dos 
gastos públicos – observado que considerável espectro das escolhas públicas já está marcado 
por opções constitucionalmente definidas -, substrato em que é firmada a importância do 
papel da Jurisdição, enquanto instância última na salvaguarda da Constituição e de suas 
normas. Delineada, aí, qual a perspectiva de abertura a este controle judicial – a avaliação e 
ajuste de opções orçamentárias implementadas pelas atividades administrativa e legislativa do 
Estado e sua vinculação (por provimento jurisdicional) à prática de atos orçamentários 
cabíveis que permitam a concretização dos direitos fundamentais sociais lesados – e 
identificada a tutela coletiva como aparelho processual mais hábil e adequado para receber 
este debate e articular seu tratamento democrático, a pesquisa é delimitada para avançar ao 
estudo em torno do âmbito de cognição das políticas públicas pelo Judiciário no processo 
coletivo dessa natureza. Neste sentido, a investigação se lança na tentativa de identificação do 
objeto desta cognição e na ponderação sobre a necessidade de diferenciação desta análise 
conforme o momento processual da demanda (fase de conhecimento e fase de cumprimento 
de sentença). Em seu avanço, é assimilada ao ensaio a asserção de aspectos diferenciados 
concebíveis para o provimento jurisdicional - resultante desta categoria de litígio - que melhor 
viabilizem a efetividade de sua consecução, ultimando-se o trabalho na exploração da máxima 
da proporcionalidade como critério limitador e harmonizador da intervenção judicial em 
políticas públicas. 
PALAVRAS-CHAVE: Processo coletivo - Direitos fundamentais sociais – Controle judicial 
de políticas públicas – Âmbito de cognição – Provimento jurisdicional. 

                                                           
1 O presente trabalho foi elaborado pela primeira autora sob a orientação e colaboração do segundo autor. 
2 Advogada. Especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina. Mestranda 
em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina. E-mail: ferrtaraujo@hotmail.com. 
3 Doutor em Direito Processual Civil pela PUC/SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). Mestre em 
Direito das Relações Sociais pela Universidade Estadual de Londrina.  Vice-coordenador do Programa de Pós-
Graduação strictu sensu - mestrado em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina. Procurador de 
Justiça no Estado do Paraná. E-mail: luizbel@uol.com.br. 
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ABSTRACT 
The research is grounded in the utility allowance and appropriateness of the collective process 
for judicial examination of public policies that (allegedly) injure or violate fundamental social 
rights and the determination of its realignment, under the focus of the activity requirement of 
adequacy of the state budget guidelines, priorities and constitutional purposes. Projects, both 
for the placement of everyaction of the Government to the Constitution and recognition of the 
imperative character definition and allocation of public spending - observed that considerable 
spectrum of public choices is already marked by constitutionally defined options - substrate 
exponentiation that is fastened to the role of Jurisdiction, while last instance in safeguarding 
the Constitution and its rules. Delineates, there, where the prospect of opening this judicial 
review - the assessment and the adjustment of budgetary options implemented by 
administrative and legislative activities of State and its link (for jurisdictional provision) to 
reasonable budget acts that allow the realization of fundamental social rights injured - and 
identified as the collective protection equipment and adequate procedural skilful to receive 
this discussion and articulate their democratic treatment, research is delimited to advance 
(without the pretension of exhausting the subject) the study brought about the scope of 
cognition of public policies by the Judiciary in this collective process of nature then worked. 
In this sense, the investigation is launched in an attempt to identify the object of that cognition 
and the weighting on the need to differentiate this analysis as procedural moment demand 
(knowledge phase and sentencing phase of compliance). In its advance, it is assimilated to test 
the assertion of differentiated aspects conceivable for jurisdictional provision - resulting in 
this category of litigation - that best enable the effectiveness of its achievement, finalizing the 
work on the maximum exploitation of proportionality as a limiter and harmonizer criterion of 
judicial intervention in public policy. 
KEYWORDS: Collective process – Fundamental social rights - Judicial review of public 
policies - Cognition – Jurisdictional provision. 

 

INTRODUÇÃO 

 

No ambiente da tutela jurídica de direitos fundamentais sociais, o processo coletivo  

é amplamente aceito como um instrumento de excelência e melhor adequado à proteção desta 

categoria de interesses transindividuais que permitem discussão e exigência contra o Estado, 

já que esta pretensão de efetivação consubstancia uma diretriz normativa constitucional 

dirigida a todas as formas de expressão do poder estatal. Daí que a avaliação e correção de 

políticas públicas pela Jurisdição na tutela destes direitos – aqui justaposta na modalidade 

coletiva -, desponte como resultado reflexo deste cenário. 

E mais. No avançado estágio em que se insere a processualística moderna, incessante 

e vertiginosamente afetada pelo movimento de constitucionalização - que no Brasil se 

articulou notadamente a partir do diploma de 1988 –, é consideravelmente inflamado o estudo 

e a tentativa de se empreender, principalmente no trato coletivo de direitos, a cooperação 
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(vinculada) do Poder Judiciário na construção da sociedade brasileira preconizada na 

Constituição da República. 

Contudo, em que pese a marcha ascendente experimentada no trato coletivo de 

direitos metaindividuais – tendo sido até já alçada a caminhada para um Código Brasileiro de 

Processos Coletivos e também para uma teoria geral -, esta plataforma instrumental não vem 

sido proficuamente explorada em todo seu potencial de dar vazão a esta utilidade que deveria 

representar um dos seus principais objetivos: a efetivação dos direitos fundamentais sociais. 

Tomada como vetor teórico esta aptidão da tutela coletiva - que se embasa na 

perspectiva de legitimidade da avaliação judicial (e alinhamento) de políticas públicas 

articuladoras desta envergadura de direitos (aos quais a Constituição adjudica grau de 

essencialidade) -, aqui se intenta percorrer uma análise a respeito do âmbito de cognição das 

políticas públicas no processo coletivo, em aspectos como seu objeto, limites, possibilidades e 

critérios à adequada consecução do provimento jurisdicional, exame motivado na necessidade 

de se otimizar a utilidade democrática deste veículo instrumental. 

Isto porque, uma vez que a vocação desta disciplina tem por estandarte a salvaguarda 

da Constituição diante de ações ou omissões dos demais poderes que ofendam, desalinhem ou 

enfraqueçam suas normas, princípios e objetivos - e, isto, mediante o exercício de atividade 

tipicamente jurisdicional -, não é admissível que este exame de políticas públicas no processo 

coletivo se desenvolva de forma indiscriminada. 

É imprescindível, neste cuidado, que o âmbito de cognição das políticas públicas seja 

delineado neste trato coletivo - em paralelo à exigência de efetivação dos direitos 

fundamentais sociais -, porquanto demarcação vital a se evitar ilegítima e injustificada 

invasão nas atribuições institucionais das demais formas de manifestação do poder do Estado, 

sob pena de corromper – por vício insuperável de inconstitucionalidade (CF, artigo 2º) - o 

processo coletivo, além de insuflar-se potencial crise institucional. 

Nesta proposta temática, justifica-se a pesquisa por se tratar de matéria relativamente 

pouco trabalhada na literatura jurídica brasileira, cuja relevância aponta, principalmente, para 

a preocupação com o desafio de sistematização dos institutos apresentados, com o fim de 

fomentar discussões e debates na academia. 

 

1 APONTAMENTOS TEMÁTICO-METODOLÓGICOS 
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Por tratar-se de tão pulsante e extenso tema, é indispensável uma delimitação do que 

se irá trabalhar no presente artigo. Neste esforço – e sem pretensão exauriente -, a pesquisa 

buscará, de maneira sumária, situar a utilidade e adequação da modalidade coletiva de tutela 

de direitos para o exame judicial e determinação de realinhamento de políticas públicas 

veiculadoras de direitos fundamentais sociais, enfatizando a perspectiva de adequação da 

atividade orçamentária à realização dos fins e prioridades constitucionais em que a atividade 

jurisdicional aí se desenvolve.  

Na sequência, mais detidamente, será analisado o âmbito de cognição das políticas 

públicas no processo coletivo de feição acima tratada, com enfoque na identificação do objeto 

desta cognição e subsequente ponderação sobre a necessidade de empreendimento 

diferenciado deste exame, conforme o momento processual da demanda (fase de 

conhecimento e fase de cumprimento de sentença).  

Firmado, então, o cerne do ensaio, serão exploradas proposições de aspectos 

diferenciados para o provimento jurisdicional - resultante desta categoria de litígios coletivos - que 

melhor viabilizem a efetividade de sua consecução. Neste sentido, em remate à pesquisa, o estudo 

assimilará a aplicação do princípio da proporcionalidade como critério de limitação e harmonização da 

intervenção judicial em políticas públicas. 

Por fim, toda a apreciação analítica será feita com base no método hipotético-

dedutivo. 

 

2 O PROCESSO COLETIVO A SERVIÇO DA EXIGÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIAS SOCIAIS: uma perspectiva de alinhamento da 

atividade orçamentária às diretrizes constitucionais de alocação de recursos 

 

A admissibilidade de avaliação da Atividade Administrativa e Legislativa na 

elaboração e efetivação de políticas públicas pelo Judiciário é prospecção que, ao longo de 

seu enfrentamento, vem transpondo a censura doutrinária e jurisprudencial e superando, além 

de tradicionais questões políticas aí articuladas4, também a emblemática objeção da 

impossibilidade de invasão do mérito administrativo e o embargo da invocação da “reserva do 

possível”.5 

                                                           
4 A exemplo da resistência sobre a violação ao princípio da separação dos Poderes e o debate em torno da 
(i)legitimidade democrática do Poder Judiciário. 
5 Franqueamentos trabalhados em recentes ensaios apresentados em edições anteriores deste encontro científico: 
ARAÚJO, Fernanda Raquel Thomaz de; BELLINETTI, Luis Fernando. O controle judicial de políticas públicas 
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É manifesta neste cenário, ademais, a crescente habitualidade da utilização de ações 

coletivas para empreendimento deste exame e controle. Contudo, mesmo em vertiginosa 

ascendência no emprego da modalidade coletiva de tutela de direitos metaindividuais6, não 

tem sido explorada toda a aptidão destes instrumentos para servir a um propósito que deveria 

figurar entre seus mais relevantes desideratos, qual seja, a defesa e implementação direitos 

fundamentais sociais. 

A utilidade referida7 é naturalmente impulsionada diante da fácil constatação do 

evolutivo reconhecimento formal de direitos fundamentais na agenda republicana e a 

concomitante percepção de tênue e vago discurso sobre sua efetivação; um ambiente em que, 

sem muito esforço argumentativo, é prognosticada uma postura de apatia e recalcitrância do 

Poder Público na utilização dos recursos do Estado para a realização de políticas públicas 

afetas às prioritárias e reais necessidades do Estado brasileiro. Esta realidade, todavia, não se 

sustenta ou se legitima diante da regência normativa instaurada na Lei Fundamental de 1988, 

tanto no que se refere à consagração e disciplina desta estirpe de direitos, quanto no que diz 

respeito aos objetivos republicanos fixados em seu artigo 3º.  

Daí o substrato à atuação da Jurisdição na salvaguarda da Constituição, suas normas, 

objetivos e fins, e que, como sustenta Fábio Konder Comparato8 (2001. p. 29), deve ser 

orientada pelos objetivos fundamentais da organização política brasileira, inscritos no referido 

artigo 3º.  

É nesta matiz, por assim dizer, que o princípio da inafastabilidade da Jurisdição 

merece ser integralmente assimilado como garantia constitucional de justiça (WATANABE, 

1980. p. 28), assumindo - a dicção do artigo 5º, XXXV, do texto constitucional - significância 

muito além da formal, alcançando desdobramentos vinculados à manutenção dos objetivos 

                                                                                                                                                                                     

em favor da exigência de realização de direitos fundamentais sociais: enfrentamentos necessários à sua 
justificação.  In: Vladmir Oliveira da Silveira. (Org.). Anais do XX Congresso Brasileiro do CONPEDI. 
Florianópolis: Boiteux, 2011, v. 2, p. 8986-9014. 
______. O direito fundamental à educação na perspectiva da formação humana integral e do desenvolvimento 
social no contexto do mundo globalizado: a demanda econômica de sua realização na atividade orçamentária e 
um enfrentamento da invocação da cláusula da “reserva do possível” pelo Poder Público.  In: Vladmir Oliveira 
da Silveira. (Org.). Anais do XXI Congresso Brasileiro do CONPEDI. Florianópolis: Boiteux, 2012, v. 1. 
6 Importância que se verifica, a exemplo,  nas projeções em torno de um Código Brasileiro de Processos 
Coletivos e também de uma teoria geral (GRINOVER, 2007. p. 11 e s.). 
7 Sobre a adequação da tutela transindividual como plataforma à este debate jurisdicional, elucida Osvaldo 
Canela Júnior (2010. p. 148): “A intervenção do Poder Judiciário há realizar-se preferencialmente por meio do 
processo de índole coletiva, uma vez que o processo de índole individual pode permitir o paradoxo da 
desigualdade – desde que não produza efeitos coletivos -, não promovendo o correto realinhamento de políticas 
públicas. Mencionado paradoxo, poderá, então, causar o desgaste indevido de todas as formas de expressão do 
poder estatal e a inconstitucionalidade reflexa dos arts. 2º, 3º e 6º da Constituição Federal”. 
8 Para quem as normas de direitos fundamentais (inclusive aquelas de princípios) tem aplicabilidade direta e 
imediata. 
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fundamentais do Estado, funcionando, em última instância, como veículo de resgate da 

própria democracia, ao outorgar a efetiva e legítima inserção da população no seu discurso 

(CANELA JUNIOR, 2011. p. 137). 

Consente-se, nesta perspectiva, que, havendo direito subjetivo amparado (CF, artigo 

6º) e alegação de lesão a este direito (CF, artigo 5º XXXV), a Jurisdição tem o encargo 

constitucional de desempenhar sua função típica (vedado o emprego de argumentos externos à 

atividade jurisdicional para bloquear o acesso ao processo), possibilitando a discussão 

democrática sobre a ofensa a direitos fundamentais sociais pelo Estado (mesmo decorrente de 

postura omissiva). 

Considerando, aliás, que o centro de decisões politicamente relevantes no Estado 

Democrático contemporâneo sofre sensível deslocamento do Executivo e Legislativo em 

direção ao Poder Judiciário, o processo que se instaura mediante a propositura de ações desta 

natureza social e dimensão constitucional acaba despontando como um instrumento 

privilegiado de participação política e exercício permanente da cidadania (GUERRA FILHO, 

2005. p. 26). 

Esta abertura dialética, inexoravelmente, está aportada na outorga do direito de ação 

- admitindo-se a cognição acerca da alegada lesão a direito fundamental social e o reajuste 

eficaz das políticas públicas que lhe são correspondentes -, contexto em que o processo 

coletivo - por permitir a emissão de provimentos com alcance social - se eleva como 

instrumento natural para este debate (CANELA JUNIOR. 2011. p. 140-141).  

Há de se enfatizar, ainda, que a confiança depositada nesta modalidade de ações para 

a proteção jurídica de interesses metaindividuais é hoje desenvolvida em um espaço de 

suplantação da antes nebulosidade em se compreender o processo de interesse coletivo como 

um relevo também adequado para o tratamento de atos omissivos do Estado (WATANABE, 

2003. p. 17), hesitação que geralmente não se recrudesce diante de atos comissivos 

representados por políticas públicas ilegais ou inconstitucionais.9 

Disso decorre a tenaz compreensão de que a afronta aos direitos fundamentais sociais 

- entendidos como direitos difusos - deve ser examinada e eventualmente reparada por 

                                                           
9 A respeito desta abertura e admissão, é oportuna a sustentação de sua idoneidade: “No Brasil, sem dúvida 
alguma, o sistema jurídico autoriza o juiz a efetivar diretamente as normas constitucionais, sobretudo – aqui em 
particular – as normas constitucionais definidoras de direitos fundamentais, de tal modo que ele pode, em caso 
de eventual lacuna ou omissão inconstitucional do poder público, colmatá-la, suprí-la, integrando-a por meio da 
analogia, dos costumes, dos princípios gerais de direito (LICC, art. 4º) e, ainda e principalmente, através de uma 
interpretação criativa que, no domínio de uma nova hermenêutica constitucional, consiste em concretizar os 
preceitos constitucionais, aplicando-os diretamente à realidade social e vivenciando a Constituição” (CUNHA 
JÚNIOR, 2004, p. 331). 
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intermédio do processo coletivo, porquanto mecanismo mais tecnicamente apto à efetivação 

desta categoria de direitos, relevo do qual se destaca a ação civil pública - no atual quadro de 

instrumentos dispostos no âmbito do processo coletivo – como via notavelmente adequada10, 

mesmo que ainda não adaptada, para a proteção dos direitos fundamentais sociais.11  

Avalize-se, também, à vista desta perspectiva, a oportuna proposta de Willis 

Santiago Guerra Filho (2005. p. 11-12), no sentido de que 

[...] o processo de tutela de direitos fundamentais deve começar a ser 
desenvolvido conscientemente como um processo de natureza constitucional, 
da mesma forma como as ações, previstas em nosso ordenamento jurídico para 
garantir esses direitos fundamentais são ações constitucionais, sendo elas 
próprias, igualmente, direitos (ou melhor, garantias) fundamentais. 

 

A preconização da tutela coletiva aqui sustentada tem seu embasamento adensado no 

patrocínio de Osvaldo Canela Júnior (2011. p. 135-136): 

Não se está, evidentemente, preconizando a abertura indiscriminada do 
sistema no trato do processo coletivo. Ao contrário, o que sustentamos é que 
as normas infraconstitucionais, que eventualmente impeçam ou mesmo 
dificultem a efetivação dos direitos fundamentais, são inconstitucionais e, 
portanto, não podem ser aplicadas pelo julgador. As leis, atos normativos e 
os atos administrativos praticados pelos Poderes Legislativo e Executivo 
constituem políticas públicas e, portanto, devem se harmonizar com os 
direitos fundamentais sociais e com os núcleos constitucionais de irradiação. 

A abertura do sistema, por conseguinte, é meramente episódica e decorre da 
proibição de resistência instrumental aos direitos fundamentais, princípio 
implícito que extraímos da interpretação sistemática da Constituição Federal. 
Segundo o princípio da proibição de resistência instrumental aos direitos 
fundamentais, nenhuma política pública, oriunda do Poder Legislativo ou do 
Poder Executivo, poderá se converter, comissiva ou omissivamente, em 
instrumento de resistência à efetivação dos direitos fundamentais. Logo, não 
somente os atos administrativos e de governo poderão ser examinados pelo 
Judiciário sob este prisma, como também as normas subconstitucionais, as 
quais constituem o produto de uma política pública mais ampla daqueles 
poderes. 

                                                           
10 a- Esta adequação também se justifica pela amplitude da tutela judicial atingível via ação civil pública - e 
desenvolvimento da técnica processual nela radicada -, abertura a respeito da qual assinala Rodolfo de Camargo 
Macuso (2002, p. 764): “[...] inicialmente, a tutela judicial via ação civil pública apresentava visível caráter 
condenatório-cominatório (arts. 3º e 11 da Lei 7.347/85), mas na sequência esse espectro abriu-se para os 
demais tipos de pedido (declaratório, constitutivo, injuncional-mandamental), mercê da abertura trazida pelos 
arts. 83 e 90 da Lei 8.078/90, que, por estarem inseridos na parte processual do CDC (arts. 81 a 104), com toda 
esta se trasladaram para o bojo da ação civil pública, conforme se vê do art. 117 daquele código. A seu turno, o 
art. 19 da Lei 7.347/85 autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil”.  
b- Vale mencionar, além disso, na doutrina acima referida, o patrocínio pela ampliação do objeto da Ação Civil 
Pública (MANCUSO, 2002. p. 751).  
c- Esta pretensão teórica evolutiva acerca do instituto é defendida pelos doutrinadores a partir do exame dos 
interesses coletivos e difusos encartados na Lei nº 7.347/85, com a proposta de que a ampliação do objeto desta 
ação deva incluir e colimar a implementação de direitos fundamentais sociais (ALONSO JUNIOR, 2002. p. 
206). 
11 No abono desta adequação é o trabalho de CANELA JÚNIOR (2001. p. 142). 
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Para a projeção tratada, é sedimentado, de antemão, o entendimento sobre políticas 

públicas como a via de excelência para efetivação dos direitos fundamentais de caráter 

prestacional - , inteligência que não permite perder de vista que “algumas políticas públicas já 

estão definidas na Constituição, devendo necessariamente ser adotadas por corresponderem, 

seus fins, aos objetivos da República” (FRONTINI, 2002, p. 744).      

A partir do discernimento de que o planejamento e a consecução de políticas públicas 

exigem, inequivocamente, a disponibilidade de anteparo econômico pelo Estado, incita-se o 

Direito, então, a fecundar respostas adequadas à desafiadora equação que requer a solução 

eficiente a se determinar, diante de um direito fundamental universalmente assegurado, o que 

(e a quem) o Estado deve (ou não) atender na realidade da insuficiência de recursos para a 

satisfação de todos? (BREUS, 2007. p. 232) 

É neste palco que emerge a nevrálgica questão entre a demanda econômica para 

implementação de direitos sociais e o contingente da finitude de anteparo material do Estado, 

conflito que é explorado na discussão em torno da “reserva do possível”, teoria encetada na 

jurisprudência alemã (Vorbehalt des Möglichen)12, cuja desconexão e impropriedade de sua 

invocação na realidade nacional foram trabalhadas em estudo anterior13, ocasião em que se 

cuidava da superabilidade da referida tese. 14   

Dentro deste debate, portanto, é sim sabido que as políticas públicas implementadas 

e executadas pela Administração, inevitavelmente, vinculam a alocação de recursos públicos 

previamente disponibilizados, conforme leis de diretrizes orçamentárias. É também verdade 

que a Constituição Federal, ao delinear os objetivos aos quais o Estado se vincula, igualmente 

                                                           
12 Em momento histórico correlato ao do desenvolvimento teórico alusivo ao Custo dos Direitos, propulsionado 
em estudos desenvolvidos pelos estudiosos americanos Cass Sunstein e Stephen Holmes, em cuja obra 
emblemática (The cost of rights) impulsionava-se a proposta de reflexão acerca da necessidade de se levar em 
conta o valor econômico da realização dos direitos e a relação existente entre o custo de sua implementação e a 
sua significação social (GALDINO, 2007. p. 210). 
13 ARAÚJO, Fernanda Raquel Thomaz de; BELLINETTI, Luiz Fernando. O DIREITO FUNDAMENTAL À 
EDUCAÇÃO NA PERSPECTIVA DA FORMAÇÃO HUMANA INTEGRAL E DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL NO CONTEXTO DO MUNDO GLOBALIZADO: a demanda econômica de sua realização na 
atividade orçamentária e um enfrentamento da invocação da cláusula da “reserva do possível” pelo Poder 
Público.  In: Vladmir Oliveira da Silveira. (Org.). Anais do XXI Congresso Brasileiro do CONPEDI. 
Florianópolis: Boiteux, 2012, v. 1. 
14 Acerca da matéria, acolhe-se o patrocínio de que a projeção da reserva do possível não pode ser admitida 
como uma limitação absoluta, tampouco como um complacente fundamento para a evasiva estatal frente à 
exigência da promoção de direitos que integram o mínimo existencial, dado que não constitui elemento essencial 
ou integrante dos direitos fundamentais, mas, sim, que emerge apenas como um limitador fático-jurídico ou um 
critério para solução de conflitos entre direitos fundamentais, devendo se prestar, por isso, à salvaguarda do 
direito ao mínimo existencial (SARLET; FIGUEIREDO, 2008, p. 30). Não se trata, assim, de espécie normativa, 
mas de condição de realidade, ou seja, um contingente do mundo dos fatos que influencia a aplicação do Direito 
(BREUS, 2007. p. 237). 
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define - e o faz com certo grau de precisão -, além de limites formais relativos à digressão da 

destinação orçamentária, limites materiais hábeis a orientar e conformar a  gestão estatal e que 

desautorizam, por assim dizer, a dissonância do emprego de receitas públicas perante estas 

diretrizes  vinculantes na persecução das prioridades e escopos republicanos.   

Daí resulta o raciocínio: se justamente através do orçamento é que são 

instrumentalizadas as políticas públicas – e também definido o grau de concretização dos 

direitos fundamentais plasmados na Constituição Federal -, é de rigor identificar, na prática 

orçamentária, um instrumento de governo catalisador do desenvolvimento social, político e 

econômico. 

Assimila-se, então, do magistério de Eduardo Cambi (2009, pp. 389-390; 407-409) 

oportuna tentativa de desmistificação deste impasse entre a exigência de promoção do mínimo 

existencial material e o problema da esgotabilidade das finanças públicas: 

Uma vez que os recursos públicos são limitados, devem ser aplicados, 
prioritariamente, na concretização de condições mínimas de tutela da 
dignidade da pessoa humana (mínimo existencial). Procura-se, destarte, uma 
otimização nos gastos públicos, voltadas à aplicação prioritária na efetivação 
de direitos fundamentais sociais, sem os quais as pessoas não teriam 
condições mínimas de sobreviver com dignidade (maximização do mínimo 
existencial). [...]  

Dentro das limitações orçamentárias, o Estado deve priorizar os gastos 
públicos na concretização daqueles direitos que permitem gerar as condições 
gerais mínimas para emancipação da pessoa humana, porque esta é a 
premissa mais favorável à realização dos direitos fundamentais em países de 
modernidade tardia como o Brasil. [...] 

Os direitos que compõem o mínimo existencial são tão importantes que a sua 
outorga não pode ficar sujeita à vontade (discricionariedade) da maioria 
parlamentar ou da Administração Pública. Desse modo, a ausência de 
previsão de despesa, nas leis orçamentárias, bem como a inexistência de 
políticas públicas não impede a efetivação judicial do mínimo existencial. 
[...] Opções orçamentárias podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário para 
permitir a concretização dos direitos fundamentais sociais ou, ao menos, do 
mínimo existencial. Deve o Judiciário sopesar os distintos atos materiais que 
podem ser praticados pelo Executivo, quando, diante das circunstâncias 
fáticas e jurídicas inerentes ao caso concreto, restar demonstrado que a 
opção do administrador é manifestamente inconstitucional. Há de ficar 
comprovado que foi preterido o valor da dignidade humana para se 
implementar outras alternativas incapazes de promover a tutela do mínimo 
existencial. 

 

Neste ângulo, sedimenta-se o entendimento de que a articulação dos gastos públicos 

não está reservada integralmente à deliberação política, visto que considerável espectro das 

escolhas públicas já está marcado por opções constitucionalmente definidas, razão porque a 

prática orçamentária merece ser discernida justamente como “o momento no qual a realização 
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dos fins constitucionais poderá e deverá ocorrer” (BARCELLOS, 2005, p. 101). 

Por isso, diante de demanda pela implementação de dado direito, é clarividente a 

necessidade de se distinguir, adequadamente, entre a hipótese de uma efetiva inexistência de 

recursos (aptos ao custeio das políticas públicas que viabilizam a implementação do direito 

tutelado) ou a de sua indevida alocação15, instalando-se aí a investigação mais próxima do 

exercício concreto da função orçamentária do Estado e o exame de sua consonância com as 

prioridades alinhadas na Lei Fundamental.  

Esta análise a respeito da afinação constitucional do desenvolvimento da atividade 

orçamentária, propõe a seguinte percepção:  

[...] existe a necessidade de diferenciar o que não é possível, porque, 
comprovadamente, não existem meios suficientes, mesmo após o 
atendimento de normas constitucionais que determinam alocação de 
recursos, e o que não é possível, porque os meios suficientes foram alocados 
para outras prioridades. 

Ocorre que a própria Constituição oferece parâmetros a serem respeitados 
[...]. Qualquer escolha alocativa de recursos deve respeitar os padrões 
mínimos fixados pela Constituição, assim como o rol de prioridades por ela 
estabelecido. E a obediência aos parâmetros fixados pela Constituição, não 
se trata da ocorrência da subsunção do político ao jurídico, mas do 
condicionamento das decisões políticas aos valores estabelecidos pela 
própria Constituição. (BREUS, 2007. p. 240) 

 

Delimita-se aqui, portanto, o sentido em que se avaliza o mérito da avaliação e ajuste 

de políticas públicas pelo Poder Judiciário: na possibilidade de realinhamento da atividade 

orçamentária – implementada e levada a efeito pelos demais poderes do Estado – às diretrizes, 

prioridades e objetivos pelos quais a Constituição vincula – e o faz com o grau indissociável 

de sua força normativa e máxima efetividade - a integralidade da ação estatal.  

Esta perspectiva implica discernir o impacto orçamentário das decisões judiciais que 

ordenem a satisfação de direitos fundamentais sociais. Isto porque, diante destes provimentos, 

cumprirá aos agentes públicos promover - no exercício das funções administrativa e 

legislativa - o necessário rearranjo contábil para a respectiva harmonização financeira. E este 

efeito é de rigor, pois o efeito natural do trânsito em julgado destas sentenças é o de gerar a 

vinculação do orçamento à exigência de satisfação dos bens da vida tutelados pela atividade 

jurisdicional, o que exigirá investimento do Estado. (CANELA JUNIOR, 2011. p. 106) 

                                                           
15 Nesta noção de assimetria prejudicial à prestação de serviços públicos, denota-se que “o dilema do nível baixo 
de qualidade dos mesmos parece estar concentrado na não-alocação de recursos suficientes nos orçamentos 
públicos, seja da União, dos Estados ou dos municípios” (KRELL, 2002. p. 99). 
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Com o condão de trabalhar – dentro da tipicidade de sua função institucional - para a 

salvaguarda e concretização destas normas fundamentais que plasmam os fins constitucionais 

prioritários e valores democráticos, a Jurisdição, em última instância, reconhecendo a 

proteção ao mínimo existencial – ainda que inexistente previsão específica no orçamento -, 

atua determinando aos demais Poderes a prática de atos orçamentários cabíveis e afinados à 

diretriz constitucional, incluindo a receita necessária ao cumprimento da obrigação16. 

 

3 O ÂMBITO DE COGNIÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS PELO JUDICIÁRIO: o 

objeto de cognição e sua análise diferenciada nas fases processuais de conhecimento e 

cumprimento de sentença 

 

Para avançar ao tratamento nuclear proposto, após lançada a perspectiva temática 

pela qual este estudo aprecia o processo coletivo de tutela de direitos fundamentais sociais, 

torna-se indispensável elucidar a inadmissão de que o aqui avalizado exame e controle de 

políticas públicas pelo Poder Judiciário seja realizado de maneira indiscriminada e desonerada 

de critérios. 

Na persecução por solidez metodológica no desenvolvimento desta atividade 

jurisdicional é que se coloca, naturalmente, a imperiosa a cautela de se delimitar qual o objeto 

e espaço de cognição das políticas públicas neste trato coletivo, esforço que manifesta uma 

demarcação vital para se evitar ilegítima e injustificada ingerência nas atribuições 

institucionais das demais formas de expressão do poder estatal, sob pena de corromper – por 

vício insuperável de inconstitucionalidade (CF, artigo 2º) - o processo que cuide da matéria, 

além de se  insuflar potencial crise institucional. 

Entendimento fundamental a orientar esta investigação é, primeiramente, o de que as 

políticas públicas - projetadas e implementadas pelos Poderes Executivo e Legislativo, sobre 

as quais recaia alegação de que lesionam ou vulneram direitos fundamentais sociais - é que 

representam o verdadeiro objeto de cognição do processo coletivo, e não o seu controle. 

(CANELA JUNIOR, 2011. p. 131) 

É que, tratando-se de função precípua do Executivo e Legislativo levar a efeito as 

ações públicas necessárias à espontânea satisfação destes bens da vida, não é permitido ao 

Judiciário intervir indistamente nesta atividade típica desenvolvida por estes Poderes, havendo 

                                                           
16 Sinalizando, neste viés, a prioridade absoluta de proteção à dignidade da pessoa humana em relação às 
diversas dotações contempladas no orçamento. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

151



aí uma atribuição constitucional apenas residual deste Poder em matéria de políticas públicas 

e cujo exercício se justifica exclusivamente na hipótese de omissão ou contrariedade na 

atuação executiva e legislativa frente aos vetores constitucionais de irradiação daqueles 

direitos. 

Nesta perspectiva, em caso de lesão aos direitos fundamentais – ofensa a ser 

observada no manejo (ou sua ausência) de políticas públicas omissas ou insatisfatórias à sua 

concreção – estarão os seus titulares habilitados a provocar o funcionamento da Jurisdição 

para exame e tutela desta pretensão a um bem da vida (não satisfeito espontaneamente)  que, 

segundo lição emblemática de Cândido Rangel Dinamarco (2001. p. 180), é que constitui o 

objeto do processo. 

Eis aí definido o objeto do processo coletivo em estudo: a pretensão à satisfação 

coercitiva dos bens da vida inscritos no artigo 6º da Constituição Federal. Por conseguinte, 

desta mesma inferência normativa é que se extrai o fundamento jurídico do pedido, pedido 

este que – devido às especifidades dos direitos fundamentais sociais em sua dimensão e 

alcance – se recomenda seja formulado sob o pálio coletivo, de modo a permitir a emissão de 

provimento com eficácia social pelo órgão jurisdicional (de forma residual e corretiva), “de 

tal sorte que o veículo para a obtenção do bem da vida esteja concretamente à disposição de 

todos os componentes da sociedade”  (CANELA JUNIOR, 2011. pp. 151; 152; 153;155). 

Neste ambiente é que desponta como mais razoável uma prospecção que confira 

amplitude à interpretação judicial do pedido, conforme sustentam Paulo Henrique dos Santos 

Lucon, Daniela Monteiro Gabbay, Rafael Francisco Alves e Tathyana Chaves de Andrade 

(2006. p. 189): 

“Se o bem coletivo é marcado, como ressaltado, pela indisponibilidade, que 
é, por sua vez, controlada pelo juiz, não faz qualquer sentido restringir a 
interpretação que este pode fazer do pedido. Seria o mesmo que dizer que o 
juiz deve anuir com a disposição indevida feita pelo autor. Equivaleria, em 
última instância, a ratificar um ato contrário à própria lei. Restringir a 
interpretação do pedido signfica, neste sentido, restringir a própria proteção 
do bem jurídico coletivo a ser tutelado”. 

 

Delineado, então, o objeto sobre o qual há de recair a cognição do Juízo – qual seja, 

as políticas públicas desenvolvidas (ou não) pelas demais formas de manifestação do poder 

estatal - e a ideia de amplitude na interpretação do pedido, permite-se agora divisar a 
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perspectiva de que neste gênero de demanda coletiva17 o Poder Judiciário é chamado a 

desenvolver duas espécies de análise sobre as políticas públicas, definidas - de acordo com a 

peculiaridade do momento processual -, em duas fases distintas: a fase declaratória do direito 

fundamental social lesionado e a fase de cumprimento de sentença.18  

É de se elucidar, para isso, que tal distinção se afigura adequada para o desafio de se 

estruturar uma perspectiva metodológica sensível à realidade das condições e limitações 

econômicas do Estado e às implicações práticas do enfrentamento deste contigencial dentro 

do processo coletivo, como adiante será ponderado. 

Inicialmente, neste primeiro momento processual declaratório, o axioma da 

indeclinabilidade da Jurisdição (ALVIM, 2001. p. 183)  - ou, também chamado “proteção 

judiciária” (WATANABE, 1887. p. 21) – há de ser invocado em toda a sua vivacidade, no 

sentido de conduzir à exigência de que a ofensa ao direito fundamental social tutelado seja 

examinada e efetivamente declarada por meio do provimento jurisdicional, ainda que 

protraída no tempo a sua exequibilidade.   

Tal proposição se sustenta na já apresentada tese de Osvaldo Canela Junior, ao assim 

coligir: 

Há limitações à atuação do Poder Judiciário no controle de políticas 
públicas, que, todavia, não afastam o reconhecimento judicial da violação. 
Tais limitações restrigem a atividade jurisdicional na fase de cumprimento 
de sentença ou nas hipóteses de tutelas de urgência, porque condicionam a 
efetivação dos direitos fundamentais no tempo. 

Trata-se, pois, de limitações à efetivação dos direitos fundamentais, mas não 
ao seu reconhecimento judicial. [...] 

A distinção é de absoluta relevância, porquanto na fase de declaração do 
fireito fundamental violado as políticas públicas serão analisadas 
exclusivamente sob o ãngulo da adequação aos fins constitucionais 
colimados. [...] As políticas públicas serão estudadas pelo Poder Judiciário, 
portanto, a partir da adequação aos meios e fins. Inadequadas, ou omissas, as 
políticas públicas deverão ser realinhadas e corrigidas por meio do 
provimento jurisdicional. 

Desta distinção resulta a conclusão de que o Poder Judiciário não poderá 
paralisar a atividade declaratória do direito fundamental violado sob o 
fundamento de que esbarra em limitações à efetivação do provimento 
jurisdicional. O direito fundamental violado será declarado, mas na 
efetivação do provimento jurisdicional observar-se-ão as limitações à 
atividade coercitiva do Estado-juiz. 

                                                           
17 Aqui se realça - à falta de outra estrutura processual mais específica - o ajuste do procedimento encetado na 
Lei 7.347/85. 
18 Este modelo processual dúplice de cognição é trabalhado de forma criativa e operosa por Osvaldo Canela 
Junior em obra resultante de tese de doutoramento (Controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 
2001), desenvolvida sob orientação do professor Kazuo Watanabe no programa de pós-graduação da 
Universidade de São Paulo—USP.  
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Da diferenciação em nota resulta, assim, o afastamento de qualquer raciocínio que 

admita impedimento à declaração de violação de direitos fundamentais sociais (idoneamente 

invocados no exercício do direito de ação) pelo Poder Judiciário, ideário em que não se 

reconhece a possibilidade de paralisação da atividade jurisdicional motivada na 

impossibilidade/dificuldade de atendimento imediato ao julgado, justificando-se tão somente 

o diferimento de sua exequibilidade no tempo, o que se expressa na vinculação do orçamento 

à decisão, para a necessária compatibilização com o provimento alcançado, segundo critérios 

programáticos. 

Aqui se está diante da perspectiva de que após o trânsito em julgado da sentença 

novos parâmetros sejam atentados por seu órgão emissor - agora embasados no comando 

judicial – iniciando-se, com a fase de cumprimento do julgado, a prática dos atos de 

realinhamento coercitivo das políticas públicas que constituíram objeto da demanda coletiva, 

prevalecendo a análise temporal para a consecução do provimento jurisdicional. 

A projeção assim é equacionada pelo autor acima destacado (CANELA JUNIOR, 

2011. p. 150; 106): 

“Admite-se, de outro vértice, que aqueles direitos fundamentais 
sistematicamente violados pelo Estado sejam finalmente inseridos na sua 
agenda programática, erigindo o processo em instrumento de realização da 
democracia social. 

A vinculação do orçamento, nesta linha de raciocínio, ajusta-se ao plano de 
cumprimento de sentença e será matizada pelo princípio da 
proporcionalidade, a fim de que a integralidade dos direitos fundamentais 
seja paulatinamente irradiada e efetivada. Ajusta, por fim, a transição do 
Estado liberal para o Estado social no âmbito do processo, facilitando a 
compreensão da natureza do orçamento programático”. 

 

Trata-se de modelo autenticamente consentâneo com o desafio de empreendimento 

harmonioso da indeclinável atividade da Jurisdição na salvaguarda da Constituição - suas 

normas, vetores e objetivos – em face da atividade (típica) das demais formas de expressão do 

poder do Estado, já que esta avaliação e controle serão executados não em usurpação de 

outras funções estatais, mas sob a premissa vinculante do reconhecimento de lesão a direitos 

fundamentais e a reflexa exigência de realinhamento da ação pública aos critérios 

constitucionais. 

Nesta proposta reside grande especificidade na apreciação acerca do tempo exigível 

para a efetivação do veículo de concreção do direito tutelado no provimento (política pública). 
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É que, embora as políticas públicas sejam ordinariamente já lastreadas em normas de 

conteúdo programático – de execução protraída -, o tempo não configura elemento impeditivo 

para a outorga de provimento que tutele direitos fundamentais sociais – dotados de eficácia 

plena e imediata -, e sim, ao contrário, deflagra sua inequívoca violação e inobservância. 

Daí a asserção de que, na conjuntura em que a própria sentença do processo coletivo 

articule conteúdo semelhantemente programático (no sentido de se projetar um interlúdio 

específico para a disponibilização do vetor material de satisfação do bem da vida),  

“[...] é razoável que o magistrado, após analisar as cadeais de ramificação 
das políticas públicas, a partir dos núcleos constitucionais de irradiação, 
acomode o provimento jurisdicional, estabelecendo prazo  para que se 
concretize a efetiva disponibilização do serviço. O magistrado, ao mesmo 
tempo em que julga procedente o pedido, fixa termo para a disponibilização 
do serviço público, consoante a proporcionalidade exigida no caso concreto, 
constituindo este o provimento jurisdicional que posteriormente vinculará a 
conduta do Estado. 

Os eventos programáticos, portanto, embora não exerçam qualque influência 
sobre a configuração da lesão aos direitos fundamentais sociais, encontra-se 
dentro do campo de cognição do magistrado, a fim de que se possa produzir 
o provimento jurisdicional mais adequado para redução ou supressão de 
desigualdade. As vicissitudes do caso concreto é que vão orientar o ajuste do 
tempo na prestação jurisdicional, sempre sob o crivo do critério da 
proporcionalidade”. (CANELA JUNIOR, 2011. p. 158)    

 

O préstimo mais facilmente identificado nesta perspectiva diz respeito à 

possibilidade de se falar em cognição plena e exauriente das políticas públicas - no plano 

vertical (WATANABE, 1987. p. 83-84) - no bojo do processo coletivo, na medida em que se 

confere ao julgador a completa e cabal exploração e confronto de toda a estrutura lógica entre 

meios e fins empregados pelo ente estatal demandado no exercício de sua função pública 

diante do múnus já orientado e previamente determinado por escolhas e prioridades alinhadas 

na Constituição. 

A sustentada amplitude na cognição das políticas públicas funciona, nesta estrutura, a 

serviço da necessidade de se investigar a simetria constitucional e o atendimento, pelas 

formas de expressão do poder do Estado contra as quais se oponham as pretensões coletivas a 

direitos fundamentais sociais, aos paradigmas de razoabilidade e proporcionalidade exigíveis 

no desempenho da função pública que lhes são tipicamente atribuída.    
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4 CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADAS DO PROVIMENTO JURISDICIONAL 

PARA A EFETIVIDADE DE SUA CONSECUÇÃO: o princípio da proporcionalidade 

como critério de limitação e harmonização da intervenção judicial em políticas públicas 

 

Avançando neste propósito de se examinar projeção que melhor se habilite para 

adequar a atuação jurisdicional (e sua cognição) e harmonizar (institucional e 

constitucionalmente) o seu exercício, como, também, aparelhar o processo coletivo que 

recepcione a índole de pretensão jurídica abordada neste estudo, manifesta-se oportuna a 

abordagem de características especiais - propostas na doutrina utilizada no ensaio - que 

qualifiquem o provimento judicial alcançado, no sentido de otimizar a sua consecução.    

O apontamento introdutório que aí se coloca é expresso nas perspectivas de 

plasticidade e fungibilidade do provimento produzido, divisando-se, então, como palco desta 

análise, o momento processual do cumprimento de sentença.  

A partir disso, da complexidade própria da matéria desponta a incitação à ideia de 

plasticidade ou possibilidade de adaptação do provimento jurisdicional, discernimento que se 

sustenta na necessidade de que o exercício da atividade jurisdicional possa - diante do conflito 

dirimido na fase cognitiva do processo coletivo - determinar a solução ótima para a sua 

efetivação, com o programa que melhor atenda à exigência de supressão ou redução da ofensa 

ao direito tutelado, pela disponibilização dos serviços e recursos destinados à sua outorga.  

A esse respeito é o desenvolvimento argumentativo de Osvaldo Canela Junior, que 

adjudica à esta noção estirpe constitucional (2011. p. 159. nota de rodapé 391):  

“A idéia é a de adequação do provimento jurisdicional para que promova o 
máximo alcance social. Considerando-se que o Poder Judiciário executa 
políticas públicas por intermédio dos atos judiciais, não há dúvida de que o 
provimento jurisdicional haverá de atender ao disposto no art. 3º da 
Constituição Federal da forma mais efetiva possível. Como a correlação 
entre meios e fins pressupõe a existência de grande plexo de soluções 
possíveis, a adaptabilidade do provimento jurisdicional às circunstâncias do 
caso concreto é requisito inarredável para que se atinja a prestação 
jurisdicional justa. Do exposto decorre que a plasticidade do provimento 
jurisdicional, mais do um instrumento processual, é um princípio implícito 
de magnitude constitucional, decorrente da norma inserta no art. 3º da 
Constituição Federal”. 

 

Isto porque, agindo o Judiciário, essencialmente, de modo a colmatar a conduta 

omissiva/ofensiva dos entes públicos perante os direitos fundamentais – em cumprimento ao 

disposto nos artigos 3º e 6º da Constituição Federal -, impende que esta atividade se promova 
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balizada no postulado da máxima eficiência, visto refletir a própria vontade criativa do 

Estado. Nesta essência, esse provimento jurisdicional deve servir, por assim dizer, como elo 

entre o bem da vida constitucionalmente tutelado e o seu correspondente oferecimento a todos 

os componentes que o titularizam. (CANELA JUNIOR, 2001, p. 159-160)  

É salutar, portanto, que a composição desta categoria de litígios seja articulada por 

meio de um provimento jurisdicional dotado desta necessária plasticidade, já que aí o 

Judiciário é invocado a realizar uma atividade criativa para se exigir dos entes do Estado – aos 

quais competia típica e espontaneamente a implementação dos direitos fundamentais sociais 

invocados na demanda - o realinhamento de suas posturas na criação e gestão de políticas 

públicas19 que tenham confirmadas (dentro do processo coletivo) a sua contradição e 

incongruência com o penhor constitucional ou a sua insuficiência ao atendimento dos 

objetivos e fins republicanos firmados na Carta Fundamental. 

A fim de que o exercício criativo destacado possa resultar na mais adequada solução 

para o problema, é apropriado que se admita a fungibilidade do veículo para a satisfação dos 

bens da vida propugnados no pedido inicial, conforme sugere Osvaldo Canela Junior (2011. p. 

153): “Há que se permitir a adaptação do veículo proposto, mesmo porque a complexidade 

dos fatos a serem absorvidos no curso do processo poderá exigir solução diversa da 

inicialmente indicada”.  

Ao se permitir esta abertura sistêmica à intervenção do Poder Judiciário nas políticas 

públicas e a sua ampla cognição - a partir da admissão do direito de ação diante de ofensa aos 

direitos fundamentais sociais –, igualmente emerge a imperiosidade de se reconhecer e 

assentar um elemento norteador à prevenção do emprego de soluções desarrazoadas e 

desproporcionais neste mecanismo, e que funcione, em última análise, como um critério 

limitador desta atuação. 

Este esforço se justifica porque, ao atuar no tratamento de políticas públicas por 

intermédio de suas decisões, a Jurisdição desenvolve o indissociável encargo de alinhar este 

exercício de sua atividade típica frente aos vetores constitucionais de justiça, de 

proporcionalidade e de razoabilidade.  

É nesta linha de raciocínio, portanto, que o princípio da proporcionalidade se 

sintetiza como instrumento hábil e ajustado para a correta composição do litígio coletivo ao 

propiciar a busca do justo equilíbrio entre os meios encadeados e os fins a serem atingidos 

(GRINOVER, 2008. p. 16). São identificados, para isso, os fins a serem perseguidos, como 

                                                           
19 Reajuste para o qual deve ser assimilada a consequente exigência de reformulação da prática orçamentária. 
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sendo aqueles traçados no artigo 3º da Constituição Federal, e, como os meios a serem 

aplicados, as próprias políticas públicas, que passarão a incluir e se conformar ao provimento 

jurisdicional produzido no processo coletivo.  

Aqui é tomado em seu conceito mais amplo o axioma da proporcionalidade, 

albergando os princípios da razoabilidade e da justiça e, via reflexa, os conteúdos imanentes 

às ideias de equidade, igualdade, equivalência, congruência, proporção e adequação.20 

Nesta tônica, é ressaltado o princípio da razoabilidade - habitualmente utilizado 

como parâmetro à avaliação de atos do Poder Público - como valioso fundamento à realização 

da justiça no caso concreto, para o propósito de se aferir a compatibilidade da atividade 

pública frente ao valor supremo de qualquer ordem jurídica, a justiça. (BARROSO, 2002, p. 

153) 

O Judiciário é desafiado, nesta digressão principiológica, a verificar, num primeiro 

momento, se a atuação dos demais poderes foi (ou não) realizada dentro do razoável, 

considerando ilegais atos que afrontem às exigências da proporcionalidade “por não 

encontrarem respaldo fático no caso concreto, por se fundarem em motivos impróprios em 

face da Constituição e das leis, por procederem a uma exegese abusiva dos textos normativos 

ou, ainda, por lhes atribuírem uma extensão desproporcional” (CAMBI, 2009, p. 241). Em 

segunda via, o valor da proporcionalidade se elevará, ainda, como vetor axiológico norteador 

da projeção do plano de cumprimento de sentença, de modo a potencializar a efetividade de 

sua consecução. 

Resulta daí a incursão do princípio da proporcionalidade, no processo de caráter 

coletivo, como legítimo método para o estabelecimento temporal de implementação do direito 

fundamental lesionado e para a composição do programa de implicações orçamentárias do 

provimento jurisdicional. 

Salutar aqui incluir a prudente advertência sobre a tomada deste postulado como 

procedimento de exame dos reflexos no orçamento:  

É imprescindível, ainda, que o Poder Judiciário tenha especial cautela na 
utili zação do princípio da proporcionalidade, porquanto a intervenção 
generalizada no orçamento, sem o esgotamento necessário da cognição e a 
análise consistente de programação no tempo, poderá engessar outras 
políticas públicas igualmente importantes para a satisfação, em conjunto, dos 
direitos fundamentais. O pressuposto, portanto, é o de se garantir, na medida 
das possibilidades, uma harmonia do Estado na satisfação conjunta dos 
direitos fundamentais [...]. Daí por que, salvo em casos de indiscutível 

                                                           
20 Segundo Humberto Ávila (2008. p. 173) o exame da proporcionalidade pressupõe a incursão sobre a 
adequação e a necessidade entre meios e fins. 
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urgência, é recomendável que se postergue a efetivação do direito 
fundamental para a fase de cumprimento de sentença, a sua via natural. 
(CANELA JUNIOR, 2011. p  167). 

 

Por tratar-se, então, de princípio impingido a todos os ramos do Direito – inclusive o 

Direito Processual –, a ciência processual – reestruturada e reorientada pelo Direito 

Constitucional - sedimenta o princípio da proporcionalidade como parâmetro a este exame 

judicial, diretriz que  

instrumentaliza a intervenção do Poder Judiciário para o controle de políticas 
públicas, sempre que os direitos fundamentais – e, por consequência, os 
objetivos do Estado – forem alvo de violação pelas demais formas de 
expressão do poder estatal. Nesse sentido, o princípio da proporcionalidade é 
o catalisador das soluções possíveis a serem aplicadas pelo Poder Judiciário 
ao caso concreto, viabilizando a efetivação dos direitos fundamentais. 

Sem este instrumento constitucional e processual, os direitos fundamentais 
se esvaziariam, porquanto o Poder Judiciário não teria critério seguro para a 
substituição da vontade das demais formas de expressão do poder estatal. 
[...] O princípio da proporcionalidade, ao corrigir a crise metodológica  
instaurada entre o reconhecimento constitucional dos direitos fundamentais e 
a ciência processual contemporânea, pontifica o princípio da inafastabilidade 
como garantia constitucional de ordem substancial. Referido princípio dá 
coesão ao subsistema do processo coletivo, surpimindo a crise aparente entre 
as formas de expressão do poder estatal. (CANELA JUNIOR, 2011. p. 165; 
167-168)  

 

Em linha conclusiva, o assentamento do princípio da proporcionalidade para o 

desiderato impulsionado na pesquisa reside, especialmente, em sua habilidade de 

instrumentalizar e otimizar a ampliação do âmbito de cognição judicial das políticas públicas 

no processo coletivo, sublimação que não só lhe atribui caráter de genuíno mecanismo 

processual ético para a efetivação de direitos fundamentais sociais, como conjuga à Jurisdição 

- ao limitar racionalmente a sua intervenção no controle de políticas públicas – o papel 

constitucional de integração e equilíbrio geral do sistema.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo é projetado sobre a importância do papel da Jurisdição - identificada como 

instância última na salvaguarda da Constituição, suas normas, diretrizes e fins  - e sustentação, deste 

exercício típico da atividade jurisdicional na análise e eventual correção de discrepâncias da 

atividade do Estado em face dos vetores e prioridades constitucionais,  como condição 

indispensável ao próprio funcionamento do processo de deliberação democrática.  
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É que, consagrados os direitos sociais como de aplicação imediata (artigo 5º, § 1º, da 

Carta Fundamental) e, estando todas as funções estatais vinculadas à concreção de tais normas 

– cujo veículo de efetivação são as políticas públicas – e incondicionalmente submetidas à 

Constituição Federal, é de rigor reconhecer o caráter imperativo das diretrizes constitucionais 

na definição e destinação do orçamento público, já que nesta deliberação é que deve se operar 

a realização dos fins do Estado. 

Diante da ofensa ou vulneração aos direitos fundamentais sociais pela atividade (comissiva 

ou omissiva) do Poder Público, o processo coletivo desponta como mecanismo tecnicamente mais 

adequado a tutelar a pretensão jurídica de efetivação deste calibre de direitos (entendidos como 

direitos difusos), sede em que é destacada a ação civil pública - do atual quadro de instrumentos 

processuais de que dispõe o âmbito do processo coletivo – como via notavelmente hábil a recepcionar 

este debate. 

Inexoravelmente, esta abertura dialética está aportada na outorga do direito de ação - 

admitindo-se a cognição sobre a alegação de ofensa a direito fundamental social e o posterior reajuste 

eficaz das políticas públicas que o veiculem -, contexto em que a tutela jurisdicional coletiva - ao 

possibilitar a emissão de provimentos com alcance social – funciona como plataforma natural para o 

empreendimento desta atuação do Judiciário. 

É neste sentido que a pesquisa, delimitando como verdadeiro objeto de cognição no 

processo coletivo as políticas públicas que lesionem ou fragilizem os direitos fundamentais 

sociais – e não o seu controle - implementadas (ou não) pelos Poderes Executivo e 

Legislativo, buscou examinar a proposta do desenvolvimento de duas espécies distintas de 

análise das políticas públicas pelo Poder Judiciário, diferenciadas segundo o momento 

processual: a fase declaratória do direito fundamental social lesionado – onde a 

indeclinabilidade da Jurisdição conduzirá à exigência de que a lesão ao direito fundamental 

social tutelado seja avaliada e efetivamente declarada por meio do provimento jurisdicional 

(ainda que protraída no tempo a sua exequibilidade) - e a fase de cumprimento de sentença.  

Desta distinção resulta o discernimento de que não se pode paralisar a atividade 

declaratória do direito fundamental violado sob a justificativa de que o provimento 

jurisdicional poderá esbarrar em limitações à sua efetivação. Isto sedimentado, posicionada a 

atividade jurisdicional diante do objeto desta categoria de demanda – a pretensão à satisfação 

coercitiva dos bens da vida expressos no artigo 6º da Constituição Federal - e, percorridas as 

perspectivas de amplitude na interpretação do pedido do processo coletivo e de plasticidade e 

fungibilidade do provimento nele produzido, é possível avalizar ao Judiciário uma atividade criativa 

no sentido de se exigir, dos entes do Poder a quem competia típica e espontaneamente a 
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implementação dos direitos fundamentais sociais, o realinhamento de suas posturas na criação e gestão 

de políticas públicas envolvendo o direito fundamental tutelado. 

Decorre, por fim, da complexidade da matéria e para melhor exploração deste 

instrumento democrático investigado, a incitação à possibilidade de adaptação do provimento 

jurisdicional – consubstanciada na tratada noção de plasticidade e fungibilidade -, abertura 

que se justifica na necessidade de que este exercício da Jurisdição possa determinar a solução 

ótima diante do conflito dirimido na fase cognitiva do processo coletivo, fixando o programa 

que melhor atenda à ordem de supressão ou redução da ofensa ao direito tutelado, a partir da 

disponibilização dos serviços e recursos destinados à sua outorga.  

É neste modelo que a efetivação do provimento jurisdicional se opera, portanto, na 

vinculação do orçamento ao necessário ajuste ao plano de cumprimento de sentença - cabendo 

aos agentes públicos (no exercício de suas funções administrativa e legislativa) realizar o 

necessário rearranjo contábil para a respectiva harmonização financeira -, matizado pelo 

princípio da proporcionalidade, aí alçado como mecanismo catalisador à sua efetividade e 

como método para o estabelecimento temporal de implementação do direito fundamental 

lesionado e para a composição do programa de implicações orçamentárias do provimento. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALONSO JUNIOR, Hamilton. A ampliação do objeto das ações civis públicas na implementação 
dos direitos fundamentais. In: MILARÉ, Edis (coord.). Ação civil pública: Lei 7.347/1885 – 15 
anos. 2. ed. rev. e atual.  São Paulo: RT, 2002. p. 206-229. 
 

ALVIM, Arruda, Manual de direito processual civil. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2001. v. 1. 
 

ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 8. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2008. 

 
BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das 
políticas públicas. Revista de Direito Administrativo, n. 240, p. 83-103, 2005. 

 

BARROSO, Luís Roberto. Temas de direito constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. 

 
BREUS, Thiago Lima. Políticas públicas no estado constitucional: problemática da concretização 
dos direitos fundamentais pela administração pública brasileira contemporânea. Belo Horizonte: 
Fórum, 2007. 
 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

161



CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. In: FUX, Luiz; NERY JUNIOR, 
Nelson; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo e Constituição: Estudos em homenagem ao 
Professor José Carlos Barbosa Moreira. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 662-683.  
 

______. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas 
públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: RT, 2009.     
 

CANELA JUNIOR, Osvaldo. Controle judicial de políticas públicas. São Paulo: Saraiva, 2011. 
 

COMPARATO, Fábio Konder. O papel do juiz na efetivação dos direitos humanos. In: Direitos 
humanos: visões contemporâneas. São Paulo: Assossiação de Juízes para a Democracia. 2001.  
 

CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle judicial das omissões do poder público. São Paulo: 
Saraiva, 2004. 
 
DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. II. São Paulo: 
Malheiros, 2001. 

 

______. Instituições de direito processual civil. v. I. 3. ed. rev., atual. e com remissões ao Código 
Civil de 2002. São Paulo: Malheiros, 2003. 
 

GALDINO, Flávio. O custo dos direitos. In: TORRES, Ricardo Lobo. (Org.). Legitimação dos 
direitos humanos. 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 209-292. 
 

GRINOVER, Ada Pelegrini. Direito processual coletivo. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, 
Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coords.). Direito processual coletivo e o 
anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

 

FRONTINI, Paulo Salvador. Ação civil pública e separação dos Poderes do Estado. In: MILA RÉ, 
Edis (coord.). Ação civil pública: lei 7.347/1885 – 15 anos. 2. ed. rev. e atual.  São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2002. p. 713-752. 

 
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso 
Bastos, 2000.  

 

______. Processo constitucional e direitos fundamentais. 4. ed. rev. e ampl. São Paulo: RCS 
Editora, 2005. 

 

KRELL, Andréas Joachin. Controle judicial dos serviços públicos básicos na base dos direitos 
fundamentais sociais. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). A Constituição concretizada: 
construindo pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.   
 

LUCON, Paulo Henrique dos Santos; GABBAY, Daniela Monteiro; ALVES, Rafael Francisco; 
ANDRADE, Tathyana Chaves de. Interpretação do pedido e da causa de pedir nas demandas 
coletivas (conexão, continência e litispendência). In: LUCON, Paulo Henrique dos Santos 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

162



(Coord.). Tutela coletiva: 20 anos da Lei da Ação Civil Pública e do Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos, 15 anos do Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2006. 
 

MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A ação civil pública como instrumento de controle judicial 
das chamadas políticas públicas. In: MILARÉ, Edis (coord.). Ação civil pública: Lei 7.347/1885 – 
15 anos. 2. ed. rev. e atual.  São Paulo: RT, 2002. p. 753-798. 
 

SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo 
existencial e direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, 
Luciano Benetti (orgs.). Direitos fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008. 
 

WATANABE, Kazuo. Controle jurisdicional (princípio da inafastabilidadde do controle 
jurisdicional no sistema jurídico brasileiro) e mandado de segurança contra atos judiciais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. 
 

______. Da cognição no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987.  

 

______. Acesso à Justiça e Sociedade Moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, 
Cândido; WATANABE, Kazuo. Participação e Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1988. 

 

 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

163



CONCILIAÇÃO E A RESOLUÇÃO ADEQUADA DOS CONFLITOS 

 

Rafael Simões Anderson

 

Viviane Cristina Rodrigues Cavallini
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3. Da audiência e dos momentos para tentativa de conciliação; 4. Dos fatores que 
contribuem para a conciliação; 5. Vantagens da Conciliação; 6. Conclusão. 8. 
Referências bibliográficas.  
 
RESUMO: O presente estudo cuida do instituto da conciliação, tratando da importância 
da função do conciliador, da tentativa de conciliação nas ações que envolvem o direito 
de família, direito do trabalho, ao extinto Juizado de pequenas causas e Juizado especial 
cível, criminal e federal. Enfoca também a discussão sobre a tentativa de conciliação e 
os direitos da personalidade. Trata sobre a audiência e os melhores momentos para 
efetuar a conciliação. Traça quais são as vantagens da conciliação. Pontua também 
fatores que podem contribuir com o aumento do índice de conciliações. Por fim, elucida 
quais são as vantagens da conciliação e sua relevância para o funcionamento da justiça e 
para a sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Conciliação; Tentativa; Resolução de Conflitos; Vantagens.  
 
 

CONCILIATION AND TIMELY RESOLUTION OF CONFLICT 
 
 

ABSTRACT: This study takes care of the institute of conciliation, addressing the 
importance of the role of conciliator, the attempt at conciliation in actions involving the 
family right’s, labor law, judge and extinguished judge of small causes, particular civil, 
criminal and federal court. This is about the audience and the best moments to make the 
conciliation. The discussion also focuses on the attempt of conciliation and in the 
personality right’s. Points out also factors that may contribute to the increased rate of 
conciliations. Finally, outlines what are the advantages of conciliation and their 
importance for the functioning of justice and society. 
 
KEYWORDS: Reconciliation; Attempt; Conflict Resolution; Advantages. 
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Introdução 

 

A conciliação atualmente está inserida no rol das técnicas alternativas de 

solução de conflitos. Contudo, não é instituto recente do direito e está no Brasil desde 

1824, na Constituição do Império, já trazia o instituto da reconciliação, no artigo 161, 

que era requisito fundamental passar pela reconciliação antes de começar qualquer 

processo. 

Para a conciliação o perfil do conciliador é de suma importância, uma vez que 

o mesmo tem a função de fazer com que as partes cheguem a um denominador comum, 

evitando-se o prosseguimento da demanda. 

Quanto ao direito de família busca-se trazer à baila as várias ações existentes e 

verificar se em cada uma delas a possibilidade da conciliação, uma vez que tratam, em 

grande maioria, de direitos indisponíveis. 

Acerca dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Federais, objetiva-se a 

inserção da prática da conciliação em seus processos, com a finalidade de solucioná-los 

sem que as partes passem pela fase do contraditório.  

Com relação à Justiça do Trabalho a função de conciliar é primordial, essencial 

e obrigatória, no procedimento ordinário, no início e no término da instrução e antes do 

julgamento e no rito sumaríssimo em qualquer fase da audiência. 

Como se há de verificar, pelo direito do meio ambiente ser indisponível, não há 

muita utilização da conciliação. Mas inovações processuais podem ser feitas, com o 

objetivo de solução mais eficaz dos conflitos de direito ambiental. 

Por outro enfoque, será tratado sobre a audiência de conciliação, quando a 

conciliação pode ser feita, e quais os momentos mais oportunos para o seu sucesso. 

Nesta linha de análise, sobre o sucesso da conciliação, serão tratados fatores 

que podem contribuir com a finalidade de deixar a conciliação mais eficaz, como 

podemos citar os fatores externos, a ambientação do local da conciliação e o preparo do 

conciliador. 

Por fim, buscará colacionar as inúmeras vantagens da conciliação. Assim como 

quais os resultados esperados de um conflito resolvido pela forma adequada e suas 

consequências para todo o Poder Judiciário.  
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1. Da conciliação e o papel do conciliador 

 

Destaca-se que o presente trabalho reconhece apenas como conciliação a 

realizada no interior de um processo judicial. As tratativas alcançadas à margem de um 

processo judicial entende-se ser mediação e jamais conciliação. 

A conciliação como meio alternativo de solução de conflito visa com que as 

partes cheguem a um denominador comum abortando-se qualquer contenciosidade, 

eliminando-se, desta forma, o estigma de ganhador e perdedor, o qual fica estampado 

com clareza no provimento jurisdicional (sentença). 

O Juiz Roberto Portugal Bacellar autoridade no assunto de conciliação, 

mediação e arbitragem conceitua conciliação:  

 
Definimos a conciliação (nossa posição) como um processo técnico 
(não intuitivo), desenvolvido, pelo método consensual, na forma 
autocompositiva, em que terceiro imparcial, após ouvir as partes, 
orienta-as, auxilia, com perguntas, propostas e sugestões a encontrar 
soluções (a partir da lide) que possam atender aos seus interesses e as 
materializa em um acordo que conduz à extinção do processo judicial 
1. 

 
Reconhecendo a conciliação apenas no âmbito processual é mister reconhecer 

que nas audiências de tentativa conciliação ou nas demais, nos momentos de se propor a 

tentativa de conciliação o Juiz não exercitará sua função jurisdicional, mas sim, função 

pacificadora 2. Nos processos judiciais também é permitida a figura de um conciliador, 

o qual deverá conduzir a conciliação. Se exitosa será reduzida a termo e submetida ao 

Juiz para a respectiva homologação e quando não exitosa a audiência prosseguirá sob a 

presidência do Juiz. 

Não há obrigatoriedade da presença do advogado na audiência de tentativa de 

conciliação, vez que a parte pode livremente expressar sua vontade em realizar a 

conciliação ou não. O inverso também pode ocorrer, por exemplo, da parte não 

comparecer na audiência, encaminhando somente o seu advogado. Este deverá estar 

                                                           
1 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem: coleção saberes do direito. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 66. 
2 Neste sentido “É forçoso reconhecer que a audiência de conciliação resulta na consagração do Juiz 
como pacificador social, relegando a segundo plano sua função de mero aplicador da lei. A missão de 
realizar a Justiça, atribuída ao Juiz, traz como requisitos inafastáveis de seu ofício, a necessidade de zelo e 
dedicação na direção dos processos. E nesse sentido, espera-se do Juiz que, ao se dirigir à audiência de 
conciliação esteja perfeitamente inteirado do direito que envolve o litígio existente entre as partes” 
(ANDRIGHI, Fátima Nancy. O instituto da conciliação e as inovações introduzidas no Código de 
processo civil brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 727, maio/1996, p. 32. 
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munido de procuração com poderes específicos para transigir. Não haverá qualquer 

sanção para a parte ausente, uma vez que o Código de Processo Civil não a disciplina, 

mantendo-se silente 3. Exceção ocorre nos Juizados, na qual em alguma eventualidade 

do autor não comparecer, mesmo estando presente o seu advogado, será o caso de 

extinção do processo sem julgamento de mérito. Quando ocorrer a situação do réu não 

comparecer, será decretada revelia. 

O conciliador, seja ele o Juiz ou um conciliador do Juízo, deverá sempre 

conduzir a conciliação com a máxima paciência, não demonstrando irritabilidade, 

amizade, parcialidade e agressividade, primando sempre pela paz entre as partes.  

Deverá conhecer o processo e a matéria de fato que ensejou a pretensão 

resistida, demonstrando às partes os riscos e as consequências da continuação do litígio 

e também quais são as verdadeiras vantagens de uma conciliação, quais são, a 

realização do julgamento antecipado do processo nem estabelecendo juízo de valor, 

demonstrando, ainda, quais são as desvantagens de se prosseguir com o processo.  

O conciliador não poderá apenas cumprir o protocolo de se tentar a conciliação 

liberando-se do processo, mas sim deverá trabalhar para o seu êxito por ser o melhor às 

partes 4. 

Esta importante figura deve ser o interlocutor entre as partes, jamais as 

induzindo a realizar um acordo não satisfatório. Sua função é intermediá-las para que 

cheguem a um fim comum, sem que tome partido para esta ou aquela parte, devendo ser 

totalmente imparcial. Apenas lhe incumbe o dever de conduzi-las para que juntas, sem a 

sua intervenção encontrem a melhor solução para o problema. Contudo, pode inclusive 

sugerir alternativas de se conciliar a controvérsia, como por exemplo, o valor a ser pago, 

a forma de pagamento, o prazo, dentre outros.  

De acordo com Roberta Pappen da Silva o conciliador deve:  

No espaço de tempo que possui, tentar descobrir, apaziguar e resolver 
o litígio que envolve as partes. Presentes as partes, deverá o 
conciliador, após inteirar-se a respeito do pedido, dedicar-se afinco na 

                                                           
3 Neste sentido CARNEIRO, Athos Gusmão. A conciliação no novo código de processo civil. Revista 
dos Tribunais, São Paulo, v. 471, jan./1975, p. 22-23. CARNEIRO, Athos Gusmão. Proposição sobre a 
conciliação em audiência, seus requisitos e as conseqüências da falta de conciliação. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, v. 481, nov./1975, p. 248. 
4 Neste sentido “Cumpre ao Juiz tentar a conciliação (CPC 311) e não apenas perguntar às partes se é 
possível haver transação” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade . Código de 
Processo Civil comentado. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 706). “A tentativa de 
conciliação pode ser feita de mais de uma maneira. A menos propícia seria a simples conclamação escrita 
do Juiz a que as partes buscassem um entendimento. A de maior eficácia é a presença das partes diante do 
magistrado, que respeitam e cuja exortação será fator positivo no sentido do acordo” (FRIEDE, Reis. 
Comentários à reforma do direito processual civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 88-89). 
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aproximação das partes para a busca da conciliação [...] Criando um 
clima inicial favorável, deverá então o conciliador partir para o 
momento das propostas das partes e, com base nelas, ir sugerindo 
alternativas de aproximação, como um valor intermediário, pagamento 
em prestações, datas de pagamento, etc... 5. 
 

Por outro enfoque, o Roberto Portugal Bacellar fala sobre como o conciliador 

deve prosseguir na audiência: 

 
Dirigir uma conciliação requer entendimento de que se trata de um 
processo autocompositivo com começo, meio e fim. Para entender 
tecnicamente esse processo, é preciso formação, preparo, disciplina, 
capacitação, permanente e prática. 
Conciliação, como técnica e processo, começa pela apresentação 
pessoal do conciliador – e uma boa declaração de abertura em que as 
partes sejam recepcionadas e sejam informada claramente sobre a 
conduta que se espera, as fases que serão transpostas e as regras de 
comunicação no espaço dialógico de respeito construído por meio 
dessa primeira comunicação. 
Depois é significativo saber ouvir e deixar que os interessados 
exponham os fatos, apresentem suas questões, justificativas , 
angústias, insatisfações e propostas 6. 
 

Assim o conciliador deve ser alguém que tenha a técnica de conciliar o ser 

humano, devendo se apresentar, informar corretamente as partes, que muitas vezes não 

conhecem os ritos processuais do mundo jurídico e mais importante, o conciliador deve 

saber ouvir. Isto também pode ser considerado o princípio da aptidão técnica7. 

O desembargador de Minas Gerais Antônio Hélio Silva escreveu sobre a 

conciliação e a figura do conciliador: 
 
A conciliação é também, uma forma de resolução de controvérsias na 
relação de interesses, administrada por um conciliador, aquém 
compete aproximá-las, controlar as negociações, aparar as arestas, 
sugerir e formular propostas, apontar vantagens e desvantagens, 
objetivando sempre a composição do conflito pelas partes 8. 

 
Merecem destaque dois princípios que regem a conciliação: o princípio do 

consensualismo (autonomia da vontade das partes), no qual as partes decidirão sobre a 

                                                           
5 SILVA, Roberta Pappen da. A Audiência de Conciliação no Juizado Especial Cível. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 8, n. 402, 13 ago. 2004. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5590>. Acesso em: 05 set. 2012.  
6 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem: coleção saberes do direito. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 72. 
7GOULART, Djacir. Conciliação e Mediação. Disponível em: 
<http://www.webartigos.com/artigos/conciliacao-e-mediacao/71124/>. Acesso em: 28 nov. 2012. 
8 SILVA, Antonio Hélio da. Arbitragem, mediação e conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 25-
26.  
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conciliação entabulada, sendo a solução da disputa dada pelas próprias partes, sempre 

sob a orientação e supervisão do conciliador, conferindo-lhe maior legitimidade.  

Tem-se também o princípio da decisão informada, no qual as partes, por meio 

do conciliador, obterão informações detalhadas sobre os seus direitos bem como quanto 

às conseqüências jurídicas da conciliação. Existem outros princípios relacionados à 

conciliação, como o princípio da validação e o princípio da aptidão técnica, esta já 

citada 9. 

 

2. Da conciliação nos diferentes ramos do direito 

 

2.1 Da conciliação no direito de família (separação, divórcio, alimentos, anulação 

de casamento, investigação da paternidade, guarda de filhos menores, tutela e 

adoção) 

 

Embora o direito de família embora trate de direitos indisponíveis, em alguns 

casos, permite-se o uso da conciliação como forma pacificadora de resolução de 

conflitos, uma vez que embora indisponíveis são passíveis de transação. O próprio art. 

447, parágrafo único10, do Código de Processo Civil, estabelece que nas causas de 

família a conciliação é sempre possível quando se tratar de direitos transacionáveis. 

Walsir Edson Rodrigues Júnior escreve sobre a resolução de conflito no direito 

de família: 

 
Os conflitos familiares envolvem inúmeras questões subjetivas e, 
assim, postula-se que as partes não podem e não devem ficar alheias a 
situação, simplesmente esperando que um terceiro diga o que é certo e 
o que é errado. É preciso que lhes seja oferecida a oportunidade a fim 
de que busquem auto-regulamentar a solução do conflito criado por 
elas mesmas, ou melhor, autoconstituam-se.11 

 
Athos Gusmão de Carneiro defende que “a conciliação será possível nos 

limites da disponibilidade dos direitos (não patrimoniais) vinculados ao ‘status 

                                                           
9 GOULART, Djacir. Conciliação e Mediação. Disponível em: 
<http://www.webartigos.com/artigos/conciliacao-e-mediacao/71124/>. Acesso em: 28 nov. 2012. 
10 Art. 447, parágrafo único Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e 
para os fins em que a lei consente a transação.  
11 RODRIGUES JUNIOR, Walsir Edson. Mediação, autonomia e responsabilidade na dissolução da 
sociedade conjugal. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 376. 
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familiae’”12. Fátima Nancy Andrighi assevera que “na hipótese do conflito versar acerca 

de direitos que embora indisponíveis sejam transigíveis, a realização da audiência de 

conciliação ficará a critério do julgador que tecerá juízo de conveniência a respeito de 

sua necessidade” 13.  

Em igual sentido é o magistério de José Eduardo Carreira Alvim:  

 
[...] sem dar-se conta de que a conciliação nada tem a ver com a 
disponibilidade ou indisponibilidade do direito, senão com a 
transigibilidade ou intransigibilidade dele. Assim é que, embora 
indisponíveis os direitos relativos a alimentos, guarda e educação dos 
filhos, etc., nada impede a transação sobre eles 14. 

 
Na mesma direção as lições de Eduardo Arruda Alvim: 

 
O Juiz deverá proceder à tentativa de conciliação, ainda que se trate de 
causa de família, evidentemente nos limites da lei, isto é, para os casos 
e fins em que a lei admite a transação, em causas de família (art. 447, 
parágrafo único). Em ação de anulação de casamento, não será 
possível a transação; porém, em ação de alimentos, por exemplo, é 
possível conceber transação referente ao quantum devido a título de 
alimentos 15. 

 
A Lei n. 6.515/77 que regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do 

casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências, em seu art. 3º, 

§ 2º 16 estabelece que nos processos de separação judicial o Juiz deve tentar que as 

partes reconciliem ou conciliem podendo, para tanto, inclusive, ouvi-las separadamente, 

primando sempre pela solução amigável do conflito instaurado, evitando-se traumas e 

dissabores às partes, dando-se preferência pela manutenção de um melhor 

relacionamento entre as partes posteriormente ao resultado do processo. Atenta-se para 

o fato de que não só no início do processo de separação judicial, mas sim em todos os 

momentos do processo, o Juiz deve buscar conciliar as partes, tudo ao permissivo do art. 

125, IV 17, do Código de Processo Civil. 

                                                           
12 CARNEIRO, Athos Gusmão. A conciliação no novo código de processo civil. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 471, jan./1975, p. 24. 
13 ANDRIGHI, Fátima Nancy. O instituto da conciliação e as inovações introduzidas no Código de 
processo civil brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 727, maio/1996, p. 32. 
14 ALVIM, José Eduardo Carreira. Ação Monitória Temas Polêmicos Reforma Processual. Belo 
Horizonte:Del Rey, 1995. p 186-187. 
15 ALVIM, Eduardo Arruda. Direito processual civil. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 
548. 
16 Art. 3o, § 2o O juiz deverá promover todos os meios para que as partes se reconciliem ou transijam, 
ouvindo pessoal e separadamente cada uma delas e, a seguir, reunindo-as em sua presença, se assim 
considerar necessário. 
17 Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: (...)  
IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.  
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Destaca-se que nos casos de separação judicial e também nos de divórcio 

litigioso as partes podem conciliar e chegar ao consenso da conversão litigiosa para a 

consensual, bem como acordarem sobre a guarda dos filhos, valor da pensão aos filhos, 

direito de visitas, pensão aos cônjuges, bens partilháveis, pois todos esses direitos 

embora indisponíveis, são passíveis de transação.  

Quanto aos alimentos garantidos pela Lei n. 5.478/68 em seus arts. 9º 18 e 11, 

parágrafo único 19, também estabelece a obrigatoriedade da tentativa de conciliação no 

início da audiência bem como ao final dela. Nos dizeres de Athos Gusmão de Carneiro 

“na ação de alimentos (Lei n. 5.478, de 1968, arts. 9º e 11, parágrafo único), o Juiz 

proporá a conciliação no início e ao final da audiência” 20. Note-se que a tentativa de 

conciliação na ação de alimentos é perfeitamente possível, ainda que se trate de direito 

indisponível, porém passível de transação. Aqui a conciliação se dará referente ao 

quantum devido a título de alimentos. 

Esta tentativa de conciliação se dará sempre na audiência de conciliação 

designada pelo Juiz ou então nas demais audiências do processo no qual o ele deverá 

promover às partes a conciliação, verificando-se que o objetivo da conciliação é de que 

as próprias partes cheguem a um denominador comum. 

De acordo com o já explanado de que somente os direitos passíveis de 

transação podem ser objeto de conciliação verifica-se a total impossibilidade desta nas 

ações de nulidade e anulabilidade de casamento. Para Athos Gusmão Carneiro “note-se 

que na ação de nulidade ou anulação de casamento a absoluta indisponibilidade do 

objeto da lide (validade do vínculo) afasta a possibilidade de solução negocial” 21. 

Quando o vício do ato jurídico for de origem, trabalha-se com a noção de jurisdição 

necessária, não se admitindo a possibilidade de conciliação. Nesta hipótese o controle 

jurisdicional é indispensável. O art. 331, § 3º 22, do Código de Processo Civil prevê a 

dispensa da audiência de conciliação sempre que o litígio versar sobre direitos 

indisponíveis e intransacionáveis.  

                                                           
18 Art. 9o Aberta a audiência, lida a petição, ou o termo, e a resposta, se houver, ou dispensada a leitura, o 
juiz ouvirá as partes litigantes e o representante do Ministério Público, propondo conciliação. 
19 Art. 11, parágrafo único Em seguida, o juiz renovará a proposta de conciliação e, não sendo aceita, 
ditará sua sentença, que conterá sucinto relatório do ocorrido na audiência.  
20 CARNEIRO, Athos Gusmão. A conciliação no novo código de processo civil. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 471, jan./1975, p. 25. 
21 CARNEIRO, Athos Gusmão. Conciliação-III. In: FRANÇA, R. Limongi (Coord). Enciclopédia 
saraiva de direito. V. 17. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 129. 
22 Art. 331, § 3º Se o direito em litígio não admitir transação, ou se as circunstâncias da causa 
evidenciarem ser improvável sua obtenção, o juiz poderá, desde logo, sanear o processo e ordenar a 
produção da prova, nos termos do § 2º. 
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Nas ações de investigação da paternidade o Juiz, baseado nos art. 447 e 448, do 

Código de Processo Civil deverá sempre designar audiência de tentativa de conciliação, 

chamando-se as partes para conciliarem, uma vez que em determinados casos tem-se 

percebido ser ela frutífera, eliminando-se toda a fase de produção de provas e a 

exposição das partes ao exame de DNA. Ainda, amparado pelo art. 125, IV, do mesmo 

codex deverá a qualquer tempo tentar conciliar as partes. 

No que toca à guarda de filhos menores o Juiz de igual modo e amparado nas 

mesmas disposições legais deverá sempre propor a tentativa de conciliação às partes, 

em todos os momentos processuais, fazendo desta forma, com que as partes cheguem a 

uma conclusão comum, amenizando-se qualquer rancor, mágoa e até mesmo reflexos 

negativos nos filhos que já sofrerão com a separação dos pais. 

Nos processos de adoção, embora trate-se de direito indisponível, também 

verifica-se ser perfeitamente possível a tentativa de conciliação, o que evita todos os 

trâmites processuais de uma demanda judicial sem qualquer necessidade. Contudo, 

tanto os pais biológicos quanto os socioafetivos deverão ser ouvidos em Juízo, na 

presença do representante do Ministério Público devendo o estudo psicossocial ser 

realizado. 

Nos casos de tutela, onde também se verifica tratar de direitos indisponíveis, é 

interessante a realização da audiência de tentativa de conciliação, ouvindo as partes, 

uma vez que embora indisponível pode o mesmo ser transacionado ao melhor interesse 

do menor. 

 

2.2 Da tentativa de conciliação no direito do trabalho 

 

O conceito de conciliação no direito do trabalho não é recente, já que na 

revolução industrial, ainda que de forma tímida, a conciliação foi ganhando espaço, uma 

vez que ante a prática das greves, os dissídios estabelecidos entre empregador e 

empregados foram sendo resolvidos através de tratativas diretas. 

Wagner Giglio bem retrata esta época:  

 
No início da revolução industrial, as greves, instrumentos de luta 
contra as más condições de trabalho, se resolviam mediante 
conversações diretas entre trabalhadores e patrões. A essa fase de 
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conciliação espontânea se seguiram as de tentativa obrigatória, quando 
o Estado passou a intervir nos litígios trabalhistas 23. 

 

Maurício Godinho Delgado define a conciliação trabalhista como sendo o “ato 

judicial, por meio do qual as partes litigantes, sob a interveniência da autoridade 

jurisdicional, ajustam solução transacionada sobre matéria objeto de processo judicial” 
24. Em igual sentido Eduardo Gabriel Saad defende que “na Justiça do Trabalho, 

entende-se por conciliação o ato pelo qual o Juiz oferece ao Reclamante e ao Reclamado 

as bases para composição dos seus interesses em conflito” 25.  

Depreende-se que a conciliação trabalhista é feita no interior da Reclamatória 

Trabalhista, ou seja, de forma endoprocessual, ocorrendo na Vara do Trabalho e sob a 

presidência de um Juiz do Trabalho, não reconhecendo a conciliação realizada de forma 

extrajudicial, aceitando-a, no máximo, como mediação. 

Assim como no direito de família o direito do trabalho também trata de direitos 

indisponíveis, contudo, em determinadas circunstâncias, permite-se a aplicação da 

conciliação como forma pacífica e alternativa de solução de conflitos, haja vista que 

apesar de indisponíveis são passíveis de transação.  

A própria Consolidação das Leis do Trabalho estabelece em seus arts. 84626 e 

850 27 a tentativa de conciliação obrigatória nos processos de procedimento ordinário 

para o início e o término da instrução e antes do julgamento. Quanto ao procedimento 

sumaríssimo, institui a sua obrigatoriedade no art. 852-E 28 que deverá ser feita em 

qualquer fase da audiência. 

A Consolidação das Leis do Trabalho trata da conciliação em outros diversos 

dispositivos, sendo verificado que no processo do trabalho vigora obrigatoriamente o 

princípio da conciliabilidade 29-30, pois se trata de uma das características fundamentais 

                                                           
23 GIGLIO, Wagner apud SILVA, Marcelo Alves da. A conciliação como base de resolução de conflitos 
individuais trabalhistas. In Revista Jurídica da Faculdade União. Ano 1, nº. 1, out. 2007. Disponível 
em: <www.uniao.edu.br/revistajuridica/pdf/artigo7.pdf>. Acesso em: 20 ago. 2012. 
24 DELGADO, Maurício Godinho apud SENA, Adriana Goulart de. Formas de Resolução de Conflitos e 
Acesso à Justiça. In: Revista IOB Trabalhista e Previdenciária, v. 19, n. 220, out. 2007. p. 69.  
25 SAAD, Eduardo Gabriel. Comissões de conciliação prévia. São Paulo: LTr, 2000. p. 11. 
26 Art. 846 Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação. 
27 Art. 850 Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais, em prazo não excedente de 10 
(dez) minutos para cada uma. Em seguida, o juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não 
se realizando esta, será proferida a decisão. 
28 Art. 852-E Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação e 
usará os meios adequados de persuasão para a solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da 
audiência. 
29 SOUZA, Zoraide Amaral de. A conciliação trabalhista. In: Revista IOB Trabalhista e 
Previdenciária, v. 19, n. 225, mar. 2008, p. 78-79. 
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deste, na busca de se atingir o objetivo da pacificação social. No art. 514, alínea ‘c’ 

estabelece que “são deveres dos sindicatos promover a conciliação nos dissídios de 

trabalho”. O art. 678, inc. I, alínea ‘a’ reza que aos Tribunais Regionais, quando 

divididos em turmas, compete ao Tribunal Pleno “processar, conciliar e julgar 

originariamente os dissídios coletivos”. O art. 682, inc. V, institui aos Presidentes dos 

Tribunais Regionais a competência para “presidir às audiências de conciliação nos 

dissídios coletivos”. O art. 764 estabelece que todos os dissídios individuais ou 

coletivos subordinados ao crivo da Justiça do Trabalho “serão sempre sujeitos à 

conciliação” 31. 

Conforme estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho (art. 769 32) 

haverá aplicação subsidiária do Código de Processo Civil nos processos trabalhistas. 

Sendo assim, perfeitamente aplicável o disposto no art. 125, inc. IV deste codex que 

incumbe ao Juiz “tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes”. 

Neste sentido é o entendimento de Wilson de Souza Campos Batalha: 

 
Mesmo fora dessas oportunidades, em que obrigatória se torna a 
tentativa de Conciliação, os juízes e tribunais do trabalho deverão 
empregar sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma 
solução conciliatória dos conflitos conforme disciplina o art. 764, 
parágrafo 1º. Demais, é lícito às partes celebrarem acordo, que ponha 
termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo 
conciliatório (art. 764, § 3º) 33. 

 
Conforme a norma inserta no art. 831, parágrafo único 34, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, caso as partes efetuem uma composição, ou aceitem a proposta do 

juízo, será lavrado o termo de acordo, que terá valor de decisão irrecorrível. 

Essa irrecorribilidade é relativizada quando a conciliação judicial apresentar 

vícios, podendo ser atacada pela via da ação rescisória. A pacificação a respeito do 

                                                                                                                                                                          
30 No mesmo sentido MARANHÃO, Délio apud SOUZA, Zoraide Amaral de. A conciliação trabalhista. 
In: Revista IOB Trabalhista e Previdenciária, v. 19, n. 225, mar. 2008, p. 88.TEIXEIRA, João Luís 
Vieira. Comissões de Conciliações Prévia Trabalhistas. São Paulo: LTr, 2003. p. 19. 
31 SOUZA, Zoraide Amaral de. A conciliação trabalhista. In: Revista IOB Trabalhista e 
Previdenciária, v. 19, n. 225, mar. 2008, p. 78. 
32 Art. 769 Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do 
trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas deste Título. 
33 BATALHA, Wilson de Souza Campos apud SILVA, Marcelo Alves da. A conciliação como base de 
resolução de conflitos individuais trabalhistas. In Revista Jurídica da Faculdade União. Ano 1, nº. 1, 
out. 2007. Disponível em: <www.uniao.edu.br/revistajuridica/pdf/artigo7.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2012. 
34 Art. 831 - A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. 
Parágrafo único. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo 
para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. 
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assunto deu-se através da Súmula 259, do Tribunal Superior do Trabalho 35. O Tribunal 

Regional do Trabalho – 9ª Região – posicionou-se pela não aceitação da conciliação 

extrajudicial, reconhecendo-a somente pela via judicial, interpretando a extrajudicial 

como mediação. Contudo, na eventualidade de um acordo extrajudicial dotado de 

vícios, a medida cabível para o seu ataque será a ação anulatória. Nesse sentido já 

decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região: 
 
TRT-PR-30-06-2006 CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL. 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE 
COISA JULGADA. AÇÃO ANULATÓRIA. Em que pese o termo 
firmado perante a Comissão de Conciliação Prévia constitua título 
executivo extrajudicial, não possui o condão de produzir coisa 
julgada, qualidade esta atribuível exclusivamente aos atos de produção 
estatal. Assim, equivalendo tal termo de conciliação aos atos jurídicos 
regidos pelo Código Civil, o meio adequado para desconstituí-lo é a 
ação anulatória, não se cogitando o manejo da ação rescisória 36. 
 

Ainda, cabe ao Juiz fazer uso do art. 129 37, do Código de Processo Civil, para 

impedir a realização de acordos fraudulentos.  

 

2.3 Da tentativa de conciliação no antigo Juizado de Pequenas Causas (Lei n. 7.244, 

de 7 de novembro de 1984) 

 

O Juizado de Pequenas Causas é fruto da criação, por parte dos magistrados do 

Estado do Rio Grande do Sul, nos idos da década de 1980, dos “Conselhos de 

Conciliação e Arbitramento”.  

Conta o Roberto Portugal Bacellar sobre a criação dos Juizados de pequenas 

causas:  
 
Antonio Guilherme Tanger Jardim, na Comarca de Rio Grande, RS, 
Celso Rotoli, de Macedo na Comarca de Curitiba, PR, e José Luiz 
Pessôa Cardoso da Comarca de Barreiras, BA, foram os primeiros 
juízes dos experimentais Juizados de Pequenas Causas Brasileiros, 
hoje Juizados Especiais Cíveis. Luiz Carlos Saldanha Rodrigues, de 
Campo Grande foi o primeiro juíza de Juizados especiais criminais.  
Em 1984, com a lei n. 7244, foi reconhecido o sucesso dos 
experimentais Conselhos de Conciliação e Arbitragem , denominados 

                                                           
35 Súmula 259, do TST Só por rescisória é atacável o termo de conciliação previsto no parágrafo único do 
art. 813 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
36 BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, Ação anulatória n.18965/06, da 1ª Turma. Relator: 
Des. Benedito Xavier da Silva, Curitiba, PR , 30 de jul. de 2006. 
37 Art. 129 Convencendo-se, pelas circunstâncias da causa, de que autor e réu se serviram do processo 
para praticar ato simulado ou conseguir fim proibido por lei, o juiz proferirá sentença que obste os 
objetivos das partes. 
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pela lei como Juizados de Pequenas Causas, com processo e 
procedimentos regulamentados nacionalmente.38 
 

Eram formados por árbitros pinçados entre os bacharéis em Direito e tinha 

funcionamento extrajudicial, embora as assembléias se dessem no salão do Júri. O 

horário de funcionamento era noturno, para facilitar o acesso às partes. Contava com o 

trabalho voluntário dos escrivães, oficiais de justiça e demais servidores, haja vista o 

seu caráter de gratuidade. Os interessados procuravam estes Conselhos que se 

prontificavam a convidar, via postal, a parte contrária para comparecer em dia e hora 

designados para a tentativa da solução amigável do conflito de interesses. Registre-se a 

total ausência de legislação para a sua formalização, contando apenas com a boa 

vontade dos voluntários e com o respeito da população 39.  

Foi em 1984 que se criou a Lei 7.244 a qual dispôs sobre a criação e o 

funcionamento do Juizado Especial de Pequenas Causas. Por pequenas causas entendia-

se as que tratassem de direitos patrimoniais e que não excedessem o valor de 20 vezes o 

salário mínimo na data da sua propositura 40. Nesta lei foi dado grande destaque à 

conciliação, sendo colocada como um dos objetivos principais 41, estabelecendo ainda 

que na abertura das audiências o Juiz deveria alertar as partes quanto às vantagens da 

conciliação 42. Quando positiva a conciliação esta deveria ser reduzida a termo e 

homologada pelo Juiz, por meio de sentença com eficácia de título executivo.  

Contudo, essa lei protegia somente direitos civis deixando para o Código Penal 

e Código de Processo Penal todas as questões criminais, inclusive os crimes de menor 

potencial ofensivo.  

 

 

 

                                                           
38 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem: coleção saberes do direito. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 23. 
39 FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A experiência brasileira dos Juizados de pequenas causas. Revista de 
Processo, São Paulo, ano 26, n. 101, jan./mar. 2001, p. 178-179. 
40 Art. 3º Consideram-se causas de reduzido valor econômico as que versem sobre direitos patrimoniais e 
decorram de pedido que, à data do ajuizamento, não exceda a 20 (vinte) vezes o salário mínimo vigente 
no País e tenha por objeto:  
41 Art. 2º O processo, perante o Juizado Especial de Pequenas Causas, orientar-se-á pelos critérios da 
oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível 
a conciliação das partes. 
42 Art. 22 Aberta a sessão, o Juiz esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, 
mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 2º do art. 3º 
desta Lei. 
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2.4 Da tentativa de conciliação nos atuais Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

(Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995)  

 

A Constituição Federal de 1988 reconheceu a eficiência do Juizado de 

Pequenas Causas e em seu art. 98, inc. I 43, ampliou sua atuação dando-lhe novos 

contornos, incluindo em sua competência também as questões criminais de menor 

potencial ofensivo, alterando sua denominação para Juizado Especial Cível e Criminal. 

Contudo, foi somente em 1995, por meio da Lei n. 9.099 de 1995, que os 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais foram implantados e acolhidos como a grande 

esperança de se desafogar o judiciário. Este Juizado prima pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que 

possível a conciliação das partes 44. 

Roberto Portugal Bacellar escreve em seu livro sobre a competência os 

Juizados Especiais Estaduais: 
 
Esses Juizados são providos por juízes togados, ou togados e leigos 
com competência: a) no cível para conciliação, e o julgamento e a 
execução de causas no valor de até 40  salários mínimos; e b) no crime 
para conhecer, promover composição civil e transacionar a respeito de 
infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante procedimento 
oral e sumaríssimo.45 
 

A tentativa de conciliação nas causas cíveis se dará especialmente na audiência 

preliminar, sendo certo que o Juiz deve advertir as partes sobre as vantagens da 

conciliação bem como quanto aos riscos da demanda 46. Restando positiva a conciliação 

esta deve ser reduzida a termo, homologada por sentença com eficácia de título 

executivo 47. Caso nesta audiência o requerido não compareça o Juiz julgará à revelia. 

Na eventualidade do requerente não comparecer julgará extinção do feito sem 

                                                           
43 Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
I - Juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o 
julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial 
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a 
transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau; 
44 Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 
processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 
45 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem: coleção saberes do direito. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 71. 
46 Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da 
conciliação, mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto ao disposto no 
§ 3º do art. 3º desta Lei. 
47 Art. 22. Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz 
togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

177



julgamento de mérito 48. Verifica-se que no Juizado Especial Cível há a obrigatoriedade 

da presença das partes na audiência preliminar sob pena de revelia ou extinção do feito, 

contrário ao procedimento do Código de Processo Civil onde não se verifica penalidade 

ante o não comparecimento. 

Quanto ao Juizado Especial Criminal a tentativa de conciliação se dá na 

audiência preliminar 49 onde o Juiz deverá advertir as partes para a possibilidade da 

composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não 

privativa de liberdade. É o representante do Ministério Público quem fará a proposta 50 

não havendo qualquer participação do ofendido 51, a qual deverá ser aceita pelo autor do 

fato e seu defensor bem como ser submetida à apreciação do Juiz. Preferiu o legislador 

chamá-la de transação penal à conciliação. 

Asseguram Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e 

Cândido Rangel Dinamarco que em matéria criminal a conciliação não estava sendo 

admitida “dada a absoluta indisponibilidade da liberdade corporal”, mas que com o 

advento da Constituição Federal onde previu a instituição dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais possibilitou-se a conciliação e a transação penal 52. 

De acordo com a definição de conciliação traçada por Humberto Theodoro 

Junior que “a conciliação nada mais é do que uma transação obtida em juízo, pela 

                                                           
48   Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 
I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; 
49 Art. 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a 
vítima e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o Juiz esclarecerá sobre a 
possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não 
privativa de liberdade. 
50   Art. 72 § 3º Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do 
Juiz. 
Art. 72 § 4º Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o Juiz aplicará a 
pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para 
impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos. 
51 Confira-se: “a própria lei 9.099/95 introduz a figura da transação penal, mas ela não é realizada entre as 
partes e sim entre o acusado (autor do fato) e o Ministério Público, sendo a vítima excluída desta 
transação”. (AMORIM, Maria Stella de. Ruptura e conciliação nos Juizados Especiais. Dilemas entre 
novas formas de administrar conflitos e a indisponibilidade dos direitos de cidadania no Brasil. 
Disponível em:   
<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Maria%20Stella%20de%20Amorim.pdf> . Acesso em: 
01 set. 2012.). Em igual sentido: “O ofendido não tem qualquer interferência na tentativa de transação 
penal. A lei é expressa, ao considerar apenas a vontade do Ministério Público e do autuado, tanto no § 4º, 
como no § 3º do artigo 76”. (GRINOVER, Ada Pellegrini apud MACIEL, Marcelo de Andrade. Juizados 
Especiais Criminais – Estudo Introdutório. Disponível em: 
<http://www.scribd.com/doc/6376143/Juizados-Especiais-Criminais >. Acesso em: 02 set. 2012.).  
52 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 27-28. 
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intervenção do Juiz junto às partes, antes de iniciar a instrução da causa” 53 para ser 

reconhecida como conciliação deverá haver a efetiva participação das partes nas 

tratativas, coisa que não acontece no Juizado Especial Criminal, uma vez que é o 

representante do Ministério Público quem faz a proposta da transação penal. 

 

2.5 Da tentativa de conciliação nos Juizados especiais cíveis e criminais no âmbito 

da justiça federal (Lei n. 10.259, de 12 de julho de 2001) 

 

Os Juizados Especiais Federais foram criados pela Lei n. 10.259/2001 e 

cuidam de procedimento próprio para o processamento de causas menos complexas, 

insertas dentro do rol de competências da Justiça Federal. 

As causas de competência da Justiça Federal são aquelas no qual há interesse 

público. É cediço que o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular, 

existindo para tanto o princípio da indisponibilidade do interesse público. 

Contudo, na mencionada lei em seus arts. 3º 54 e 10, parágrafo único 55, prima-

se pela conciliação e autorizando-se inclusive que os procuradores dos entes públicos 

realizem a conciliação.  

Desta forma, a doutrina se divide quanto à possibilidade de conciliação nos 

Juizados Especiais Federais, uma vez que alguns 56 entendem que o princípio da 

indisponibilidade do interesse público não seria respeitado, uma vez que os 

procuradores não têm legitimidade para negociarem direitos que são indisponíveis. 

Outra parte dos estudiosos do tema 57 entende que nas causas de menor complexidade 

da Justiça Federal há a possibilidade da realização da conciliação, pois a 

                                                           
53 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. 1. Rio de Janeiro: Forense, 
1990. p. 42. 
54 Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência 
da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. 
55 Art. 10. As partes poderão designar, por escrito, representantes para a causa, advogado ou não. 
Parágrafo único. Os representantes judiciais da União, autarquias, fundações e empresas públicas 
federais, bem como os indicados na forma do caput, ficam autorizados a conciliar, transigir ou desistir, 
nos processos da competência dos Juizados Especiais Federais. 
56 AMORIM, Maria Stella de. Ruptura e conciliação nos Juizados Especiais. Dilemas entre novas 
formas de administrar conflitos e a indisponibilidade dos direitos de cidadania no Brasil. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Maria%20Stella%20de%20Amorim.pdf>. Acesso em: 
01 set. 2012. 
57 SANTOS, William Douglas Resinente dos. Juizados Especiais. Disponível em: 
<http://www.geocities.com/~lei9099/artigo1.html>. Acesso em: 07 set. 2012. 
MENEZES, Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de. Co nc i l ia çã o  Cív e l  no s  J u iza do s  Espec ia i s  
Federa i s .  Disp o ní ve l  e m:  
< www.facs.br/revistajuridica/edicao_maio2002/convidados/lidiane1.doc>. Acesso em: 05 ago. 2012. 
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indisponibilidade não é sinônima de proibição da conciliação, defendendo que o que 

não pode é a conciliação desvantajosa para o ente público. 

Maria Stella de Amorim em seu artigo intitulado Ruptura e conciliação nos 

Juizados Especiais. Dilemas entre novas formas de administrar conflitos e a 

indisponibilidade dos direitos de cidadania no Brasil, que é resultado de uma pesquisa 

de campo realizada nos Juizados Especiais do Rio de Janeiro, defende a 

indisponibilidade do patrimônio público não reconhecendo a possibilidade da 

conciliação no âmbito dos Juizados Especiais Federais:  
 
Tomando, por exemplo, a Conciliação como critério comparativo, 
pode se constatar que nos Juizados Criminais e nos Civis Federais a 
conciliação fica inviabilizada [...] Apesar da Lei 10.259/2001 abrigar a 
fase da conciliação, a indisponibilidade dos direitos e do patrimônio 
da União para os particulares, é observada rigorosamente, o que 
inviabiliza a conciliação. Nas ações contra o INSS e a CEF, a maioria 
das que são apreciadas nesses Juizados, o juiz sempre pergunta às 
partes se há acordo. Recorrentemente, obtém como resposta do 
representante da ré [...] que “- Não”. Em entrevista com 
representantes do INSS e da CEF – seus advogados ou procuradores - 
nas ações em trâmite nos Juizados Federais estes atores disseram que 
não podem conciliar ou fazer acordos porque são responsáveis pelo 
patrimônio da ré. Assim sendo, eles comparecem às audiências para 
resguardar o patrimônio da União, que é inegociável, indisponível 
para o particular e que não pode ser tocado sem ser forçado por 
decisão judicial. Esta situação coloca o juiz como responsável maior 
pelo referido patrimônio público, o que explicaria sua exigência 
quanto a presença de um advogado para acompanhar a parte autora, 
quase sempre uma pessoa particular, como nas ações ora apreciadas 58. 

 

Em sentido diametralmente oposto William Douglas Resinente dos Santos 

defende a possibilidade das partes se conciliarem no âmbito dos Juizados Especiais 

Federais:  
 
Existe considerável preconceito contra a possibilidade de conciliação 
e transação quando for parte pessoa jurídica de Direito Público, tendo 
em vista, principalmente, a indisponibilidade do interesse público. 
Todavia, a indisponibilidade não significa proibição da transação, mas 
apenas da transação desvantajosa. Um acordo pode ser extremamente 
útil para a coletividade, caso em que impedi-lo é que vulnera o 
interesse coletivo. A transação já é hoje legalmente possível, mas as 
dificuldades administrativas para sua concretização tornam esse 
eficiente instrumento uma figura de pouca utilidade prática. Não se 
vai criar a transação, mas apenas simplificá-la para que sirva ao 

                                                           
58 AMORIM, Maria Stella de. Ruptura e conciliação nos Juizados Especiais. Dilemas entre novas 
formas de administrar conflitos e a indisponibilidade dos direitos de cidadania no Brasil. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/Anais/Maria%20Stella%20de%20Amorim.pdf>. Acesso em: 
01 set. 2012. 
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interesse público. Anote-se que recentemente têm sido editados atos 
demonstrando que em execuções com valores a receber de até, 
conforme o caso, R$ 1.000,00 ou R$ 5.000,00, o próprio exeqüente 
estatal não considera proveitoso prosseguir na execução. Do mesmo 
modo, abrem-se, aos poucos, as portas para uma visão mais prática da 
matéria, menos presa a conceitos antigos e mais ligada à salutar idéia 
da relação custo X benefício de cada ação ou providência estatal [...] 
A conciliação pode interessar ao ente público, servindo para diminuir 
o valor da condenação, economizar trabalho, tempo, honorários 
advocatícios, custas e até, conforme o caso, percentual do débito. A 
experiência demonstra que o autor muitas vezes prefere desistir de 
parte do pedido desde que receba o acordado com rapidez 59. 

 

Em igual sentido tem-se as lições de Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de 

Menezes: 

 
A possibilidade de conciliação e transação quando for parte pessoa 
jurídica de Direito Público vem sendo contestada, principalmente, sob 
o argumento da indisponibilidade do interesse público. No entanto, 
indisponibilidade não significa proibição da transação, mas apenas da 
transação que acarrete desvantagens desarrazoadas ao interesse 
público. Um acordo pode ser extremamente útil, necessário e 
adequado para a coletividade, de molde a representar exatamente a 
consecução do interesse público 60. 

 
A jurisprudência pátria é no sentido de se admitir a conciliação nos processos 

quem envolvam interesse público exigindo para tanto apenas a autorização legislativa. 

Veja-se:  
 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS - ACORDO 
JUDICIAL CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E 
O PARTICULAR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE 
PÚBLICO - VALIDADE DA TRANSAÇÃO.- A celebração de 
acordo judicial pelo administrador público deve observar 
obrigatoriamente o princípio da supremacia do interesse público sobre 
o particular e da indisponibilidade do interesse público.- Se o acordo 
atendeu a finalidade pública pela qual deve se nortear, trazendo 
vantagens para o Poder Público, deve prevalecer 61.  

 

Depreende-se que indisponibilidade não pode ser tratada como sinônimo de 

intransigibilidade, reconhecendo-se, assim, a autonomia dos procuradores dos entes públicos de 

                                                           
59 SANTOS, William Douglas Resinente dos. Juizados Especiais. Disponível em: 
<http://www.geocities.com/~lei9099/artigo1.html>. Acesso em: 07 set. 2012. 
60 MENEZES, Lidiane Vieira Bomfim Pinheiro de. Co nc i l ia çã o  Cív e l  no s  J u iza do s  
Espec ia i s  Federa i s .  Di sp o níve l  e m:  
< www.facs.br/revistajuridica/edicao_maio2002/convidados/lidiane1.doc>. Acesso em: 05 ago. 2012. 
61 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Apelação Cível 1.0433.05.152959-5/001. Des. Heloisa 
Combat, Belo Horizonte, MG, 13 mar. 2007. 
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realizarem conciliações nos processos judiciais em trâmite, desde que o acordo realizado não 

venha a prejudicar toda a coletividade.  

 

2.6 Da tentativa de conciliação no direito ambiental 

 

É cediço que o Direito Ambiental é indisponível, não podendo, em tese, ser 

passível de conciliação. Assim, deveria se aguardar o trânsito em julgado da ação para 

somente depois exigir a reparação do dano. A demora processual e a sua ineficiência 

prejudicam o meio ambiente que deve ser ecologicamente equilibrado.  

Desta feita, é permitido conciliar-se quais seriam as penas, as multas, as formas 

de pagamento e de restabelecimento do dano causado, como por exemplo quantas 

árvores plantar.  

Acerca do tema, Lecir Maria Scalassara defende que:  

 
Existe um grande descontentamento com o funcionamento do Poder 
Judiciário que não oferece aos jurisdicionados um amplo acesso à 
justiça. A prestação jurisdicional é morosa, cara e ineficiente. As 
questões ambientais também são atingidas pela morosidade da via 
judiciária de solução de conflitos. Estudo realizado na Comarca de 
São Carlos-SP demonstrou que nenhuma das ações civis públicas 
ambientais ajuizadas a partir de 1999 tinham sido resolvidas até o ano 
de 2005. O tempo é dos aspectos mais importantes na solução de 
conflitos ambientais. O dano ambiental precisa ser reparado ou 
evitado. O acesso a uma ordem de valores e direitos fundamentais não 
se alcança somente na via judiciária, pelo que é necessário que 
paralelo as formas de resolução de conflito pelo Poder Judiciário seja 
colocado a disposição da população meios alternativos de resolução 
de conflitos, como a conciliação, a mediação, a arbitragem entre 
outros, oportunizando ao cidadão e aos legitimados (art. 5º, da Lei n. 
7.347/85 e art. 82 do Código de Defesa do Consumidor) a participação 
e contribuição na busca da Justiça e da Paz social. A indisponibilidade 
do bem ambiental não veda a utilização dos meios 
alternativos de solução de conflitos, apenas não permite a realização 
de acordos que importem em verdadeira transação do direito material. 
A transação em matéria de meio ambiente não tem por objeto o 
próprio meio ambiente, direito difuso e indisponível, mas sim o modo 
de adoção das medidas destinadas à sua recuperação ou o 
estabelecimento de determinadas regras de conduta a serem seguidas 
pelo interessado, possibilitando a preservação do ecossistema. A 
resolução dos conflitos ambientais através da construção do consenso 
entre as partes envovidas das medidas a serem tomadas em prol do 
ambiente são as mais indicadas. Pelo que, a negociação, a conciliação 
e a mediação por serem técnicas que buscam o consenso das partes 
devem ser as medidas preferidas. As três técnicas podem ser utilizadas 
no decorrer do inquérito civil, culminando na formação do Termo de 
Ajustamento de Conduta às exigências legais, resolvendo-se o conflito 
sem a necessidade de recorrer à via jurisdicional. O inquérito civil e o 
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TAC em conjunto são considerados efetivos instrumentos de 
resolução de conflitos ambientais 62. 
 

A mesma autora, na mesma obra, continua registrando:  
 

A indisponibilidade do bem ambiente não impede a utilização dos 
meios alternativos de solução de conflitos ambientais, devendo ser 
analisado em cada caso concreto qual o melhor meio para preservar o 
ambiente ecologicamente equilibrado. Como é necessária a reparação 
do dano ambiental, primeiro deve ser tentada a solução dos conflitos 
ambientais pelas vias alternativas, principalmente, as que levam a 
construção de um consenso, garantindo-se o acesso coletivo à justiça e 
evitando-se prejuízos para o ambiente e para a sociedade como um 
todo 63. 

 

A conciliação ainda não é muito utilizada no direito ambiental, mas não há 

proibições doutrinárias a respeito de inovações neste ramo do direito. A doutrinadora 

Édis Milaré diz que:  
 
Sua ligação umbilical com o Direito Público, em especial com o 
Direito Administrativo, não impede que o Direito do Ambiente 
transite de forma inovadora e questionadora, por outras áreas jurídicas 
e judiciais, introduzindo-lhes, ao mesmo tempo, inovações 
doutrinárias e processuais 64. 

 

De resto, a conciliação no direito ambiental não é muito praticada, sendo usada 

apenas em alguns casos e sua utilização poderia servir para dar mais eficiência aos 

processos. Mesmo sendo indisponível, a utilização de meios alternativos de conflitos 

seria para dar uma solução mais rápida ao caso concreto, porém nunca prejudicial ao 

meio ambiente. 

 

3. Da audiência e dos momentos para tentativa de conciliação 

 

A tentativa de conciliação é obrigatória apenas para o Juiz, o qual deverá 

convidar as partes para tentar conciliá-las. Quanto ao comparecimento das partes este 

não é obrigatório, uma vez que o Código de Processo Civil não prevê nenhuma sanção 

                                                           
62 SCALASSARA, Lecir Maria. Conflitos ambientais: o acesso à justiça e os meios alternativos de 
solução de conflitos. Revista Discurso Jurídico, Campo Mourão, v. 2, n. 2, p.24-57, jul./dez. 2006. 
63 SCALASSARA, Lecir Maria. Conflitos ambientais: o acesso à justiça e os meios alternativos de 
solução de conflitos. Revista Discurso Jurídico, Campo Mourão, v. 2, n. 2, p.24-57, jul./dez. 2006. 
64 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 6. ed. São Paulo: Revista Dos 
Tribunais, 2009, p. 848. 
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para a sua ausência. O chamamento das partes feito pelo Juiz não passa de um simples 

chamado. 

É competência do Juiz a qualquer momento tentar conciliar as partes, conforme 

o artigo o art. 125, IV 65 do Código de Processo Civil. No mesmo código, os artigos 447 
66 e 448 67 determinam que antes da audiência de instrução e julgamento o Juiz deve 

tentar conciliar as partes. Ou seja, antes da audiência de instrução e julgamento o Juiz 

tem a obrigação de tentar a conciliação.  

Eis o pensamento de Athos Gusmão de Carneiro sobre este assunto: 
 
Ao juiz, o promovê-lo é uma obrigação, e a tentativa conciliatória 
deve desenvolver-se não só em sua presença, mas com sua ativa 
participação [...] As partes, no entanto, não estão obrigadas a 
comparecer, não prevendo nosso Código de Processo Civil nenhuma 
“sanctio juris" [...] Em suma: a “determinação” do juiz, prevista no art. 
447, a que as partes compareçam para a tentativa de conciliação, 
constitui mero convite, cujo desacolhimento não representa ilícito nem 
ônus processual, assim inteiramente resguardada a plena opção dos 
litigantes em obter a sentença de mérito 68.  

 
A tentativa de conciliação deve ser feita sempre que possível, em todos os 

momentos processuais, principalmente aqueles onde há o contato físico do julgador com 

as partes (audiências), uma vez que o julgador poderia extrair dos envolvidos as suas 

reais intenções conduzindo-os para a solução pacífica do conflito. 

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou que a ausência da audiência de 

conciliação não é causa de nulidade: “Não importa nulidade do processo a não 

realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331, 

caput, do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a 

qualquer momento” 69. 

O melhor momento processual para se tentar conciliar as partes seria antes 

mesmo da citação do réu. Na prática forense percebe-se que quando o réu recebe a 

                                                           
65 Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: (...)  
IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes.  
66 Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício, 
determinará o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento. 
67 Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz 
mandará tomá-lo por termo. 
68 CARNEIRO, Athos Gusmão. A conciliação no novo código de processo civil. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 471, jan./1975, p. 22-23. 
69 AgRg no Ag 693982 / SC Agravo de Instrumento 2005/0116092-8, relator Ministro Jorge Scartezzini, 
órgão julgador T4 – Quarta Turma, data do julgamento 17/10/2006, data da publicação/fonte DJ  
20/11/2006 p. 316.  
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contrafé e toma conhecimento de tudo o que o autor está alegando pode se fechar as 

“portas” para a conciliação.  

A ministra Fátima Nancy Andrighi entende que a audiência de conciliação 

deve ser realizada:  
 
Logo após o encerramento da fase postulatória, porque, neste 
momento, já consta dos autos a exposição clara e precisa da pretensão 
de ambas as partes, estando o juiz munido de todos os elementos que 
envolvem o litígio, facilitando o encaminhamento de propostas, bem 
como a mediação e a negociação em torno do conflito 70. 

 
Quanto à conciliação no momento da resposta por parte do réu assevera não ser 

o melhor momento, uma vez que nesta ocasião o Réu já contratou advogado que já 

realizou o trabalho, o réu já discutiu com seu patrono seu ponto de vista, ou seja, já teve 

um contato direto com a causa e já vivenciou dias amargos em decorrência deste 

processo estando, geralmente, fechado à tentativa de conciliação. 

 

4. Dos fatores que contribuem para a conciliação  

 

Como foi tratada, a tentativa de conciliação está presente no processo 

brasileiro, mas, como fazer para a conciliação não ficar apenas na tentativa? 

Existem diversos fatores que podem contribuir para que a conciliação saia bem 

sucedida, desde a cultura social, axiologia local, preparo do conciliador, ambiente e até, 

por incrível que pareça a posição das partes.  

A cultura social é um fator relevante contra a conciliação, uma vez que o 

cidadão sempre procura do Estado a solução do seu problema, leia-se Estado, o Poder 

Judiciário. A cultura das medidas alternativas de resolução de conflito estão sendo 

implantadas aos poucos na população, em campanhas educativas na televisão e outros 

meios de mídia e programas do Conselho Nacional da Justiça. 

A arquitetura e os ambientes das salas de conciliação podem ser melhorados 

para que o índice de conciliações aumente, bastando os tribunais levarem isto em conta, 

ao prepararem como requisito para futuras as reformas e construções dos novos 

tribunais. 

Os valores de cada localidade são diferentes, e os juízes e conciliadores devem 

estar atentos. Além disso, os juízes e conciliadores devem passar por cursos e palestras, 
                                                           
70 ANDRIGHI, Fátima Nancy. O instituto da conciliação e as inovações introduzidas no Código de 
processo civil brasileiro. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 727, maio/1996, p. 31-32. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

185



aprendendo a fazer conciliação, para não apenas chegar à audiência e somente dizer: “-

Tem acordo?”. 

Os tribunais devem fornecer cursos e capacitação aos conciliadores, que 

depende de preparo específico. Assim os tribunais poderão colher as vantagens da 

conciliação. 

Roberto Portugal Bacellar suscita em seu livro: 
 
A conciliação, em geral, tem sido tratada como uma fase do processo 
heterocompositivo. Tem sido dirigida, em alguns tribunais, por 
qualquer pessoa, por indicação, independentemente de preparo 
específico.  
Pela pouca importância, em geral, atribuída a ela (como verdadeiro 
método consensual e processo na forma autocompositiva), os índices 
de conciliação tem ficado muito aquém do razoável. 71 

 
O mesmo autor aplicou alguns estudos e modificou os Juizados Especiais de 

Curitiba, como ele mesmo escreve em seu livro: 

Cor, luz, posição das pessoas, forma de comunicação, sala de 

espera, conforto, ambientação musical, entretenimento, 

ventilação, dentro outros, são instrumentos desprezados em 

muitos projetos, mas podem ser um fator de colaboração na 

resolução dos conflitos, auxiliar no resgate do necessário 

equilíbrio por parte dos contendores, além de serem fatores que 

transmitem respeito para com os jurisdicionados72. 

 

O mesmo autor revela que usava “a cor verde, móveis em madeira clara, luz e 

ventilação. A experiência foi tratada pela imprensa brasileira como Tribunal Zen.”73 

Do mesmo modo que a ambientação é muito importante, a disposição das 

pessoas também influencia. A mesa redonda pode facilitar a conciliação, porque quebra 

a ideia de partes. Saindo também do clássico tablado em que ficam os juízes na maioria 

das salas de audiências. 

                                                           
71 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem: coleção saberes do direito. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p.70 
72 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem: coleção saberes do direito. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 16. 
73 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem: coleção saberes do direito. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 17. 
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Além disso, a linguagem deve ser cuidadosa, principalmente do conciliador, 

nunca impositivo, não devendo impor um acordo entre as partes, devendo o conciliador 

conquistar o acordo entre as partes. 

 

5. Das vantagens da conciliação 

 

A efetivação da conciliação nos processos judiciais culminam em algumas 

vantagens. Estas são de suma importância, uma vez que o trâmite normal de um 

processo, raríssimas vezes produzem qualquer vantagem, até mesmo ao seu ganhador, 

uma vez que o tempo despendido até o trânsito em julgado é extremamente delongado e 

desgastante. 

A conciliação vem alcançando resultados satisfatórios e diante disto, existe 

uma grande campanha, já ultrapassando o meio jurídico, feito pelo Conselho Nacional 

de Justiça, CNJ, que tomou destaque já em meios de comunicação, com o nome 

“CONCILIAR É LEGAL”, com prêmios e gerando uma política de aperfeiçoamento 

dos mecanismos consensuais de resolução de conflito74. 

É possível destacar algumas das principais vantagens da conciliação: a 

pacificação social; a melhora do relacionamento entre as partes; a diminuição da 

duração do processo (economia processual), tendo as partes a satisfação mais rápida dos 

seus direitos, visto que não haverá todos os trâmites processuais e cumprimentos de 

prazos; o baixo custo do processo (menor onerosidade), pois não terá os demais atos 

processuais não dependendo de diligências para citações, intimações, averiguações, 

realização de perícias. Há a ruptura com o formalismo processual. 

Para Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido 

Rangel Dinamarco “a desformalização é uma tendência, quando se trata de dar pronta 

solução aos litígios, constituindo fator de celeridade 75. Ainda haverá um melhor 

funcionamento do Poder Judiciário nos outros processos, pois os processos conciliados 

não despenderão tempo dos Magistrados e dos demais serventuários. 

Registra Roberto Portugal Bacellar sobre as vantagens da conciliação: 
 

                                                           
74 Conselho Nacional de Justiça. Resolução 125, de 29de novembro de 2010. Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/12243:resolucao-no-125-de-29-de-novembro-de-2010, Acesso 
em: 22 de nov. 2012. 
75 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. 
Teoria geral do processo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 26. 
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a) Propiciar, no ato, a extinção do processo, sem recursos e sem 
demora; b) total independência e autonomia das partes em relação ao 
mérito do acordo; c) possibilidade de prever, discutir suas 
consequências e resultados; d)  desnecessidade de provar fatos, 
embora a parte até possa ter condições de produzir prova; e) e 
ausência de ônus ou minoração das custas em relação à continuidade 
do processo pela forma heterocompositiva e método adversarial 76. 
 

Ainda conforme assevera A. C. Facioli Chedid citado por Edgard Fernando 

Barbosa:  

 
A doutrina italiana, na palavra dos melhores processualistas, já 
ensinava que a melhor solução processual é a encontrada pelas partes. 
A decisão judicial, em verdade final, além de nem sempre ser a 
melhor solução, é uma imposição do Juiz-Estado que gera as figuras 
do vencedor e do perdedor e muitas vezes acirra ainda mais os ânimos 
dos litigantes (...) A sugestão conciliatória é dever de jurisdição 
contenciosa, pois o desiderato do processo, como instrumento de 
atuação da jurisdição, é obter uma prestação jurisdicional célere, 
eficaz e barata, e este é o meio primeiro por excelência 77.  
 

A conciliação nem sempre vai atingir a justiça, porém sempre achará a melhor 

solução aceitável para as partes. Não há ganhadores ou perdedores, cada parte cede de 

um lado, a fim de satisfazer o litígio e gerar a pacificação social.  

Quando a conciliação é bem sucedida todas as partes saem satisfeitas. Se o 

processo tem sua resolução natural, durante a duração do processo e dos recursos terão 

duas partes insatisfeitas e ainda com o fim do processo, uma parte vencida nada 

contente.  

 

6. Conclusão 

 

A conciliação não é uma técnica atual, mas que hodiernamente foi resgatada, 

na tentativa de desafogar o judiciário e garantir soluções mais céleres e justas às partes.  

O conciliador deve ser pessoa capacitada para tal função, centrada na 

conciliação, devendo não apenas fazer da conciliação um simples cumprimento de 

protocolo, mas sim, debruçar-se sobre a questão divergente trabalhando com as partes 

para que cheguem a uma solução comum e pacífica. 

                                                           
76 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem: coleção saberes do direito. São Paulo: 
Saraiva, 2012, p. 69. 
77 CHEDID, A. C. Facioli apud BARBOSA, Edgard Fernando. Da efetivação do papel do conciliador e 
da arbitragem na estrutura do juízo cível. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 792, out. 2001, p. 82. 
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Quanto às causas de direito de família, onde na maioria das vezes os direitos 

são indisponíveis, porém passíveis de transação, verifica-se que a melhor solução é a 

conciliação, uma vez que esses conflitos não terminam com a sentença, mas se 

perduram por longos anos, ante a própria natureza das ações do direito de família, onde, 

por exemplo, mesmo com o rompimento do laço matrimonial, o laço da filiação jamais 

de romperá, permanecendo desta forma, os separados/divorciados ainda unidos.  

Nos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e Federais, a conciliação demonstrou 

ser o meio mais eficaz da solução pacífica dos conflitos, tornando os processos céleres e 

com uma satisfação maior entre as partes.  

Isto também se dá na Justiça do Trabalho. É importante que o Conselho 

Nacional de Justiça e os nossos Legisladores se percebam essa relação de rito mais 

célere e a situação mais propícia para a conciliação, isto provavelmente diminuiria a 

demanda de processos na justiça. 

O Juiz está obrigado a tentar a conciliação a qualquer momento do processo. 

Com tentativas a conciliação tem mais chances de ser feita e o conciliador ou o Juiz 

devem achar o melhor momento para a conciliação, sabendo ouvir as partes. Este 

esforço a mais na audiência pode economizar muito trabalho futuro e ainda gerar a 

pacificação social. 

O Estado junto ao Poder Judiciário devem estudar os fatores que contribuem na 

conciliação como a educação da população incentivando os meios alternativos de 

solução de conflitos, estrutura dos Fóruns e Juizados, capacitação dos conciliadores e 

estudos que podem ajudar a melhorar os índices de conciliação. 

Verifica-se que a prática da tentativa de conciliação só traz benefícios para o 

processo, bem como para as partes, que podem de forma amigável e não traumática 

terem a solução pacífica de seus conflitos. 

A satisfação das partes, a pacificação social, a economia e celeridade 

processual são os principais resultados da conciliação, que deve ser levada mais a sério 

para que a justiça seja mais eficaz. 
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Resumo: O presente artigo pretende fazer uma análise sintética das crises estrutural e 

paradigmática pelas quais passa o poder Judiciário, para contextualizar a (re) descoberta dos 

métodos alternativos de resolução de conflitos, identificando ao final a Mediação como uma 

das formas de seu enfrentamento. Partindo-se do pressuposto da influência da dimensão 

simbólica e da apropriação da realidade pelo Direito e dos procedimentos praticados em 

contraditório (que acirram a disputa) na solução dos conflitos e suas consequências para os 

cidadãos, tenta-se defender a Mediação como um instrumento de emancipação do sujeito e de 

construção da cidadania, através do exercício da autonomia, garantindo-se acesso a uma 

justiça mais adequada para cada caso. 

 

Palavras-chave: Jurisdição; Mediação; Cidadania; Autonomia  

 

Abstract: This article seeks to make a synthetic analysis of structural and paradigmatic crises 

undergone by the Judiciary, to contextualize the (re) discovery of alternative methods of 

conflict resolution, identifying  mediation as one of the ways of coping with. Starting from the 

assumption of the influence of the symbolic dimension of reality and  of the appropriation by 
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the law and its procedures practiced in contradictory (which acirram the dispute) in the 

solution of conflicts and their consequences for citizens, this article tries to defend  mediation 

as a tool emancipation of the person and the construction of citizenship, through the exercise 

of autonomy, guaranteeing access to a justice most appropriate to each case. 

Key words:  Jurisdiction; Mediation; Citizenship; Autonomy 

Sumário: 1. Introdução; 2. A crise por que passa o poder judiciário: breve análise sob a 

perspectiva do aumento da litigância; 3. A crise do paradigma epistemológico do Direito. 4. 

Diferenças entre a jurisdição e a mediação na perspectiva de uma justiça participativa; 5. A 

mediação como instrumento de emancipação do cidadão através do estímulo ao diálogo e do 

exercício da cidadania; 6. Considerações finais; 7. Referências bibliográficas 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os métodos alternativos de resolução de conflito (ADRs) cada vez mais ganham 

espaço no cenário jurídico brasileiro e internacional, o que pode demonstrar a inadequação do 

poder judiciário para solução de determinados casos que surgem da complexidade dos novos 

tempos que demandam novas formas de manejo dos conflitos. Esta inadequação é 

característica de uma dupla crise enfrentada pelo poder judiciário: na sua esfera estrutural, 

quando não consegue dar conta da alta demanda provocada pelo aumento da litigiosidade; e 

na esfera paradigmática do próprio Direito, quando o mesmo não consegue responder 

satisfatória e eficientemente às demandas sociais. 

A mediação de conflitos é uma das formas alternativas de resolução de conflitos não 

adversariais e aparece como proposta de enfrentamento desta crise a partir da análise de seu 

potencial democrático na medida em que permite a criação de um espaço público propício 

para a prática dialógica, através do verdadeiro exercício da autonomia da vontade. 

O presente artigo analisa sinteticamente a crise do Poder judiciário nas suas esferas 

estrutural e paradigmática, apresentando em seguida uma nova forma de gerenciamento dos 

conflitos através da mediação.  A mediação teria função educativa e não coercitiva, sendo 

considerada um processo pedagógico de autonomização do sujeito. A execução dos seus 

acordos seria realizada não através da força institucionalizada, mas de forma espontânea, uma 

vez que expressão da genuína autoria das partes, e, portanto, emancipatória, pois permite a 
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construção coletiva do que é justo, o que seria uma representação mais fiel da realidade antes 

apropriada pelo Direito.  

 

2. A CRISE POR QUE PASSA O PODER JUDICIÁRIO: BREVE ANÁLISE SOB 

A PERSPECTIVA DO AUMENTO DA LITIGÂNCIA  

 

A crise do poder judiciário, aqui encarada sob a perspectiva do aumento da litigância, 

passa por seu protagonismo social e político, ou seja, pelo momento em que o centro de 

decisões do Poder Legislativo e Executivo desloca-se para o Judiciário. Antes, na maior parte 

do século XX, mais notadamente na construção dos Estados Latino Americanos, o juiz era 

considerado mero aplicador da lei e parte do aparato burocrático do Estado, por ele 

controlado. 

A proeminência do Sistema Judicial sobre os outros poderes deve-se muito ao papel 

que o mesmo começou a desempenhar a partir de uma nova estratégia hermenêutica 

constitucional de efetivação dos direitos dos cidadãos, passando assim a garantidor da 

efetividade dos direitos previstos na constituição e não cumpridos pelo legislativo e executivo. 

Este protagonismo dos tribunais passou a ser visto não só nos países latino americanos, mas 

também nos europeus, africanos e asiáticos a partir do final de 1980 e para Boaventura,  

não se dirige necessariamente ao favorecimento de agendas ou forças políticas 
conservadoras ou progressistas, assentando-se antes num entendimento mais amplo e mais 
aprofundado do controlo da legalidade, apostando, por vezes, na constitucionalização do 
direito ordinário como estratégia hermenêutica de um garantismo mais ousado dos direitos 
dos cidadãos (...) e manifesta-se sobretudo em três campos: no garantismo de direitos, no 
controle da legalidade e dos abusos do poder e na judicialização da política.1 

De certo, em linhas gerais, a proeminência do Poder Judiciário se liga ao 

desmantelamento do Estado Intervencionista por duas vias, ainda de acordo com Boaventura2: 

para atender um novo modelo de desenvolvimento assentado nas regras de mercado e nos 

contratos privados que necessitam sejam cumpridos e que tenham estabilidade, o judiciário 

precisa ser rápido, eficaz e independente; e uma maior procura do poder judiciário por conta 

da precarização dos direito econômicos e sociais.  

Assim, através de um protagonismo judicial, permite-se a passagem e a permanência 

do modelo de desenvolvimento neoliberal, de forma que:  

A tarefa fundamental do sistema judicial é garantir a certeza e a previsibilidade das relações 
jurídicas, clarificar e proteger os direitos de propriedade, exigir o cumprimento das 
obrigações contratuais etc. O sistema judicial é responsável por prestar um serviço 
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eqüitativo, ágil e transparente. Consequentemente deve-se reformar tendo em vista atingir o 
consenso global. A reforma judicial  passa a ser um componente essencial do novo modelo 
de desenvolvimento e a base de uma boa administração.3 

No entanto, o discurso neoliberal do fundamentalismo do livre mercado contaminou o 

Poder Judiciário4, o qual deveria assegurar 

a criação de um modelo processual que não oferecesse perigos para o mercado, com o 
delineamento de um protagonismo judicial muito peculiar, em que se defenderia o reforço 
do papel da jurisdição e o ativismo judicial, mas não se assegurariam as condições 
institucionais para o exercício ativo de uma perspectiva socializante ou, quando o fizesse, tal 
não representasse um risco aos interesses econômicos e políticos do mercado e de quem o 
controla. 5 

Desta forma, as grandes reformas por que passou o poder judiciário visavam a uma 

maior produtividade e celeridade, que, apesar de defendidas em nome de princípios 

processuais constitucionais e de viés socializador, objetivavam a busca de um processo célere 

e funcional que garantisse a defesa da propriedade privada e a liquidez e segurança de 

interesses econômicos. Se o judiciário já se encontrava inchado, por conta do papel que 

desempenhava de prevalência sobre os demais poderes no Estado democrático de Direito, a 

resposta para a crise se daria através de reformas que visavam à celeridade e à produtividade, 

mas que negligenciavam a efetividade social dos procedimentos, em nome de uma eficiência 

administrativa, desafogando assim o judiciário. 

Como já salientado, a prevalência do Poder Judiciário sobre os demais poderes, ao 

permitir a proteção de direitos e garantias fundamentais negligenciados e precarizados pelas 

outras esferas públicas, gera consequentemente uma explosão da litigiosidade. Assim, a 

litigância, além de fazer parte da cultura específica de um povo, está ligada ao nível de 

efetividade da aplicação dos direitos e com a existência de estruturas administrativas que 

sustentem essa aplicação. Isto quer dizer que políticas sociais não executadas ou deficientes 

podem se transformar num motivo de procura do Judiciário. 

No entanto, ao se verificar um descolamento de legitimidade do Estado, que passa do 

Poder Executivo e do Poder Legislativo para o Poder Judiciário, criam-se expectativas 

elevadas a respeito do sistema judicial, fazendo com que se espere que o mesmo resolva os 

problemas que o sistema político não consegue resolver. Ocorre que  

a criação de expectativas exageradas acerca das possibilidades de o judiciário ser uma 
solução é, ela própria, uma fonte de problemas. Quando analisamos a experiência 
comparada, verificamos que, em grande medida, o sistema judiciário não corresponde à 
expectativa e, rapidamente, de solução, passa a problema. Acresce que, se as expectativas 
forem muito elevadas, ao não serem cumpridas, geram enorme frustração.6  
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Tal frustração pode levar inclusive à descrença no papel do Direito vigente na 

construção da democracia, sendo aqui a crise vista em seu aspecto epistemológico, que mais a 

frente iremos analisar.  

Por outro lado, o aumento da litigiosidade também se deve à conscientização dos 

cidadãos dos seus direitos e às chamadas ondas ou soluções de acesso à justiça, que se 

caracterizam pela assistência judiciária aos pobres (1ª onda ou solução), pelas reformas 

tendentes a proporcionar representação jurídica para interesses difusos (2ª onda ou solução) e 

por uma concepção de acesso mais amplo à justiça, garantido pelo conjunto geral de 

instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo 

prevenir disputas nas sociedades modernas (3ª onda ou solução).7 

Dentro da terceira onda de acesso à justiça estão os métodos alternativos de solução de 

conflitos, dentre os quais, a mediação. A verdade é que, ao se solucionar o problema formal 

de acesso à justiça através da 1ª e 2ª ondas, ou seja, ao se garantir que o processo judicial seja 

acessível a seguimentos cada vez maiores da população, cria-se um novo problema, o de 

aumento da demanda, que a terceira onda de acesso vem solucionar e “esse é sem dúvida o 

preço do acesso à Justiça, o qual é o preço da própria democracia: um preço que as sociedades 

avançadas devem sentir-se dispostas a (e felizes em) pagar.” 8 A questão que se coloca é como 

pagar esse preço.  

Assim, percebe-se que o protagonismo judicial cria uma crise “autopoiética” uma vez 

que, por conta da ineficiência na execução de políticas públicas voltadas para a proteção de 

direitos e garantias fundamentais, as pessoas, impulsionadas pelas 1ª e 2ª ondas de acesso à 

justiça, recorrem com mais facilidade aos Tribunais, os quais, por sua vez, precisam dar conta 

do aumento da demanda através de soluções de lógica neoliberal que exigem um sistema 

judiciário rápido e eficaz, porém não eficiente socialmente, gerando, por fim, jurisdicionados 

insatisfeitos, mas que sempre retornam ao Judiciário, por conta de uma cultura litigante e 

paternalista, apoiada pelo próprio Estado. Os métodos alternativos de resolução de conflitos 

aparecem então para responder a uma dupla função da crise: resolver os conflitos de forma 

mais adequada, permitindo soluções mais efetivas e satisfatórias aos cidadãos e, (somente) 

por via de conseqüência, desafogar o Poder Judiciário. 

 

3. A CRISE DO PARADIGMA EPISTEMOLÓGICO DO DIREITO  
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A crise por que passa o judiciário também pode ser analisada através da própria crise 

paradigmática do modelo clássico do direito positivo ocidental, modelo este originado em sua 

produção pelo Estado e que se origina de uma ideologia liberal, fazendo assim com que os 

juristas só consigam  “‘pensar’ o problema a partir da ótica forjada no modo liberal-

individualista-normativista de produção do Direito."9 O que se observa atualmente é o 

esgotamento do paradigma existente, que enxerga o direito apenas como um conjunto 

orgânico e universalmente válido de normas institucionalmente reconhecidas, fazendo com 

que o Direito, na forma como é pensado e aplicado, não consiga dar, com eficácia, soluções 

aos novos problemas emergentes de uma sociedade cada vez mais complexa e de onde 

surgem discursos normativos rivais.10   

De acordo com a dogmática jurídica reinante, o direito é entendido “em sua 

objetividade técnica e científica que busca ainda em verdades pré-definidas a essência das 

coisas”11. Assim, a condição jurídica da modernidade, baseada no litígio, possui como escopo 

objetivo idealizado e fictício a descoberta da verdade, uma verdade que não é outra coisa 

senão a implementação da cientificidade como argumento persuasivo.12  A verdade é aquela 

ditada por um juiz elevado a arauto da moral da sociedade, quase um semideus, que diz o que 

é o certo e o errado, tudo em nome de uma segurança jurídica necessária para estabilização 

das relações sociais. Segundo Streck "a dogmática jurídica coloca à disposição do operador 

um prêt-à-porter significativo contendo uma resposta pronta e rápida"13, no entanto, muitas 

vezes inadequada. Isto porque a verdade descoberta pelo Direito é uma ficção, não 

correspondendo à realidade dos desejos dos sujeitos, pois é estudado e aplicado como um 

fenômeno puramente normativo, excluindo de sua tutela muitos conflitos sociais atuais, cuja 

solução não está positivada em lei. Neste mesmo sentido, entende Spengler, segundo a qual  

“A procura da verdade, nos termos da ciência mecanicista, é, por si mesma, violenta. 
Traduz-se numa forma de manipulação do mundo e dos outros. Ninguém pode predizer o 
real, ninguém sabe o que vai acontecer; por isso, as verdades como momentos predizíveis 
do saber da ciência são uma ficção, mito destinado a satisfazer nossa criança insatisfeita e 
os lugares comuns do medo, com as quais pretendemos dotar ‘de sentido o sentido de nossa 
existência’ ”14 

 A cientificidade do Direito exige uma forma muito específica de tratamento dos 

conflitos, realizada através da subsunção, mecanismo lógico-formal de adequação da norma 

ao caso concreto e que garante segurança jurídica às relações. Tal regra limita o conflito 

àqueles casos em que o titular de um direito não consegue exercê-lo, seja porque o sujeito 

passivo descumpre uma obrigação a ele imposta (direito subjetivo) ou porque este mesmo 

sujeito não se sujeita espontaneamente ao direito de seu titular (direito potestativo). Ou seja, o 
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conflito só tem relevância jurídica se houver meios legais de solucioná-lo. Dentro da lógica 

moderna, que se fundava na certeza, nas padronizações, nos modelos, num pensamento 

sistemático lógico-dedutivo, “os meios para resolvê-lo orientavam-se pelos mesmos 

paradigmas, utilizando a força, a ordem, o julgamento e arbítrio dicotômico e sentenciador do 

que estava certo e do que estava errado”.15 

A complexidade das relações sociais, característica dos novos tempos, impele que se 

revejam tais paradigmas porque insuficientes para fazer frente aos conflitos que dali 

emergem. Novas demandas sociais exigem a reformulação de paradigmas, através da releitura 

do conflito. Neste sentido, o juiz André Gomma de Azevedo assevera que “(...) em muitos 

casos, o processo, ao tratar exclusivamente daqueles interesses juridicamente tutelados, exclui 

aspectos do conflito que são possivelmente tão importantes quanto ou até mais relevantes do 

que aqueles juridicamente tutelados”.16 Isto porque “a nossa cultura privilegiou o paradigma 

ganhar-perder, que funciona com uma lógica determinista binária, na qual a disjunção e a 

simplificação limitam opções possíveis”. 17  Ou seja, dentro de tal lógica, os conflitos são 

acirrados pela ineficiência da forma de manejá-los, que não permite a coexistência de 

interesses por ter sempre uma parte que busca vencer a disputa, através da competição da 

melhor verdade, que é ditada pelo Juiz. 

Quando o conflito é tratado longe da fórmula silogística, permite-se um acesso à 

justiça material, um tipo de acesso mais amplo, um acesso que muda a própria “justiça a que 

se tem acesso.”18 E este acesso pode vir através de uma nova forma de se pensar e aplicar o 

Direito. 

Deve-se assim pensar o Direito dentro de uma concepção contextual, segundo o qual 

seu componente normativo não é negado, mas considerado como um elemento, não o 

principal, sendo este o povo, com todos os seus traços culturais, econômicos e psicológicos de 

forma que  

Em vez de uma concepção unidimensional, pela qual o direito e a ciência jurídica se 
limitam à declaração de normas, afirma-se uma concepção tridimensional: uma primeira 
dimensão reflete o problema, necessidade ou exigência social que induz à criação de um 
instituto jurídico; a segunda dimensão reflete a resposta ou solução jurídica, por sinal uma 
resposta que, além das normas, inclui as instituições e processos, destinados a tratar 
daquela necessidade, problema ou exigência social; enfim, uma terceira dimensão encara os 
resultados, ou o impacto dessa resposta jurídica sobre a necessidade, problema ou exigência 
social. 19    

Assim, dentro desta nova concepção, interessa-nos saber, para além de quais as 

necessidades, problemas ou exigência se demanda socialmente, que tipo de resposta ou 

solução se dará para a resolução dessas necessidades, problemas ou exigências sociais e o 
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impacto destas respostas ou soluções. Uma vez identificadas as necessidades, problemas ou 

exigências sociais, faz-se necessário garantir acesso a essas demandas, ultrapassando os 

obstáculos que o impede. Dentre os obstáculos mencionados por Cappelletti20, o que nos 

interessa é o de ordem processual segundo o qual para alguns tipos de conflitos, o tradicional 

processo litigioso em Juízo pode não ser o melhor caminho para a proteção efetiva dos 

direitos, de forma que há de se buscar alternativas, ou métodos mais adequados aos juízos 

ordinários e aos procedimentos usuais, que garantam um manejo do conflito tal que permita 

que as demandas tradicionais ou novas demandas sejam tratadas de maneira mais satisfatória 

e com resultados mais eficientes. Dentro deste contexto, se vislumbram o que se 

convencionou chamar de ADRs (Alternative Dispute Resolution) ou Resolução Alternativa de 

Conflitos, dentro do qual se encontra a Mediação. Mas quando falamos de método alternativo 

de resolução de conflitos, precisamos definir o sentido da palavra alternativo: se ela tem 

conotação de substitutividade, por total ineficiência do método tradicional de resolução de 

conflitos (jurisdição); se significa que é concorrente à jurisdição, por disputarem o mesmo 

espaço de resolução de conflitos; ou se quer dizer que tais métodos complementam a 

atividade jurisdicional, pois responderiam às novas conflitualidades sociais, não absorvidas 

adequadamente pela via tradicional de resolução de conflitos. 

 Entendemos que a palavra “alternativo” deva ser encarada no seu terceiro significado, 

de forma que as ADRs sejam formas complementares à Jurisdição, de maneira que, apesar de 

serem métodos extrajudiciais, pudessem inclusive ser inseridas no quadro de uma política 

judiciária21. Assim, vislumbrar-se-ia um sistema judiciário multiportas22, através do qual se 

disponibilizaria aos interessados diversos meios de resolução de conflitos, sendo escolhido 

aquele mais adequado ao seu caso23.  

Somente desta forma poderíamos ter um verdadeiro acesso à justiça, uma vez que, de 

acordo com Watanabe24, uma ordem jurídica justa é aquela que é adequada, tempestiva e 

efetiva. A mediação assim concretiza o acesso à justiça defendida por Watanabe, pois é: 

adequada, uma vez que é livremente escolhida pelas partes que a elegem como método de 

resolução de seu conflito, sendo ela a mais apropriada na percepção dos mesmos; é 

tempestiva, porque acontece no tempo das partes e se amolda a elas; e é efetiva, pois o acordo 

celebrado tem muito mais potencialidade de ser cumprido espontaneamente pelas partes por 

traduzir a vontade genuína delas, por cuja efetividade responsabilizam-se mutuamente.25    
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4. DIFERENÇAS ENTRE A JURISDIÇÃO E A MEDIAÇÃO NA PERSPECTIVA 

DE UMA JUSTIÇA PARTICIPATIVA   

 

Regra geral, existem duas categorias de resolução de conflitos: os processos 

adjudicatórios e os processos consensuais. A adjudicação é o modo através do qual o conflito 

é resolvido por um terceiro imparcial, que emite um juízo de valor sobre uma situação 

concreta caracterizada por interesses contrapostos das partes, cuja vontade substitui. Assume, 

basicamente, a forma ou de arbitragem ou de jurisdição. 

A arbitragem, que é um método de resolução de conflitos alternativo ao Poder 

Judiciário, se caracteriza pela presença de um terceiro (árbitro), escolhido pelas partes que 

divergem sobre um direito de cunho patrimonial, que elaborará um laudo resolvendo o litígio, 

sendo a decisão impositiva. 

A outra forma de adjudicação é a Jurisdição, que é monopólio do Estado, e se 

caracteriza pela presença de um terceiro imparcial, o juiz, que representa o próprio Estado no 

exercício do seu poder jurisdicional e que, uma vez provocado, decidirá qualquer conflito de 

interesse cuja resolução lhe seja confiada26, sendo a decisão, além de impositiva, coercitiva e 

auto executável.  

Ocorre que apenas a jurisdição é monopólio do Estado, não a resolução dos 

conflitos.27 Isto porque a jurisdição pode ser considerada, na verdade, uma atividade 

secundária, sendo inicialmente das partes o dever de resolver seus conflitos, intervindo o 

Estado apenas quando estes não forem bem sucedidos. Assim, a principal forma de resolução 

de conflitos seria a negociação; a “alternativa”, a jurisdição.28 Neste sentido,  

“É porque o homem não mostrou suficiente habilidade no diálogo direto para administrar 
suas diferenças, que a força passou a ser um norteador de negociação. É porque a força 
mostrou suas conseqüências para a convivência, que o homem criou as leis. É porque as 
leis não dão conta das controvérsias, tanto em relação à sua complexidade de composição 
quanto ao tempo desejado para sua resolução, que o homem retoma a negociação direta, 
assistida por terceiros, características dos meios chamados alternativos”.29  

Aqui cumpre destacar que a própria Lei Brasileira prevê em diversos atos normativos 

que haja estimulo às práticas não-adversariais de resolução de conflito antes da instauração do 

procedimento judicial ou antes que haja a prolação de sentença30, reconhecendo e priorizando 

a autonomia da vontade como verdadeira e primeira forma através da qual os conflitos devem 

ser resolvidos.  
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O art. 4º, V, da Lei n. 8.078/90 que institui o Código de Defesa do Consumidor 

preceitua que: 

 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das 
necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 
proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como 
a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 
(...) 
V- incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e 
segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de 
conflitos de consumo; 
 

A Lei n. 10.192/2001 que dispõe sobre as medidas complementares ao Plano Real 

assim prevê: 

Art. 11. Frustrada a negociação entre as partes, promovida diretamente ou através de 
mediador, poderá ser ajuizada a ação de dissídio coletivo. 

O Código de Processo Civil, instituído pela Lei n. 5.869/73, também estimula práticas 

conciliatórias antes que o juiz decida o conflito, como se pode ver nos seguintes artigos 

abaixo transcritos:  

Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-
lhe: 

I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 

II - velar pela rápida solução do litígio; 

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; 

IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. 

Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e 
versar a causa sobre direitos que admitam transação, o juiz designará audiência 
preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a qual serão as partes 
intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com 
poderes para transigir.  

Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de 
ofício, determinará o comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e 
julgamento. 

Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos 
casos e para os fins em que a lei consente a transação. 

Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a 
acordo, o juiz mandará tomá-lo por termo. 

Art. 449. O termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, terá 
valor de sentença. 
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Da mesma forma, a Lei n. 9.099/95 que cria os Juizados Especiais Cíveis e Criminais 

no âmbito da Justiça Estadual, estabele em em seu artigo 2º que o processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

O que se percebe assim é uma (re) descoberta de formas de resolução de conflitos que 

não se limitam à atividade jurisdicional, através da sua incorporação “ao instrumental à 

disposição do Judiciário para o desempenho de sua função de dar tratamento adequado aos 

conflitos que ocorrem na sociedade.”31 Assim, ao lado dos processos adjudicatórios, temos os 

chamados processos consensuais, dentro dos quais temos a mediação de conflitos, que se 

caracteriza pela presença de um terceiro também imparcial que atuará como facilitador do 

diálogo entre as partes.  

Na Mediação, não existe substitutividade da vontade das partes. Pelo contrário. Um 

dos escopos da mediação é a autonomia de vontade dos participantes. O mediador, regra 

geral, não sugere, não intervém no acordo, para que o mesmo possa ao final representar a 

genuína vontade das partes, e por esta, razão, ser espontaneamente respeitado por elas. 

Permite-se a criação de um espaço onde os cidadãos possam participar ativamente da 

construção de soluções aos seus conflitos.  

Como vimos, no exercício de sua função jurisdicional, o Estado-Juiz decide quem tem 

razão através de verdades pré-determinadas pelas fontes do Direito. A construção assim da 

verdade formal só cabe ao Juiz, pela lógica mesma dos processos adjudicatórios. Ademais, os 

outros operadores do campo do direito também utilizam da mesma lógica, através de técnicas 

excessivamente persuasivas, e através de uma linguagem inacessível aos jurisdicionados que 

assistem a tudo como meros expectadores alienados. Grande parte da população tem muita 

dificuldade de entender o “mundo jurídico”, pois que apresentado de forma distinta da 

realidade concreta, pelo fato de possuir uma linguagem, ritos e procedimentos não 

compreensíveis para a população. E esta característica, segundo Bourdieu, nada tem de 

acidental, mas que é necessária para instituição do monopólio do Direito. Assim, a firma o 

autor que 

“A constituição de uma competência propriamente jurídica, mestria técnica de um saber 
científico frequentemente antinômico das simples recomendações do senso comum, leva à 
desqualificação do sentido de equidade dos não especialistas e à revogação da sua 
construção espontânea dos factos, da sua ‘visão do caso’. O desvio entre a visão vulgar 
daquele que se vai tornar num ‘judiciável’, quer dizer, num cliente, e a visão científica do 
perito, juiz, advogado, conselheiro jurídico, etc., nada tem de acidental; ele é constitutivo de 
uma relação de poder, que fundamenta dois sistemas diferentes de pressupostos, de 
intenções expressivas, numa palavra, duas visões do mundo.”32 
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A instituição do monopólio do Direito pelos profissionais é o que dá competência para 

controlar o acesso ao campo jurídico, definindo quais conflitos devem entrar nele e a forma 

como devem ser traduzidos e tratados para que se constituam em debates propriamente 

jurídicos. A apropriação da realidade pelo corpo de profissionais, - únicos detentores dos 

instrumentos necessários à construção desta -  faz com que estes sejam  

os único capazes de adoptar a postura que permite constituir esta situação em conformidade 
com a lei fundamental do campo. O campo jurídico reduz aqueles que, ao aceitarem entrar 
nele, renunciam tacitamente a gerir eles  próprios o seu conflito (pelo recurso à força ou a 
um árbitro não oficial ou pela procura directa de uma solução amigável), ao estado de 
clientes dos profissionais.33 

Some-se a isto o protagonismo judicial que cria, muitas das vezes, um juiz com 

poderes interpretativos quase que ilimitados, dentro de uma ordem de valores por ele 

descoberta, o que faz com que adquira uma capacidade sobrehumana de  

proferir uma decisão que ele repute a mais justa de acordo com a sua convicção e 
preferência (solipsismo metódico) segundo uma ordem concreta de valores, desprezando, 
mesmo em determinadas situações (hard cases), possíveis contribuições das partes, 
advogados, da doutrina da jurisprudência e, mesmo, da história institucional do direito a 
ser aplicado. 34 

Tal característica do protagonismo judicial gera cidadãos infantilizados, pois que o 

Judiciário se eleva a pai e mãe de uma sociedade órfã35, a espera que resolvam seus conflitos 

e lhe digam o que é o certo e o errado. Mas a cidadania assim corre perigo, como assevera 

Garapon: 

Ao submetermos tudo ao juiz, ligamo-nos a novos sacerdotes que torna o objetivo da 
cidadania sem efeito. Isso desvaloriza o papel do cidadão, confinado a ser consumidor, um 
telespectador ou um litigante. O risco é de se evoluir para uma organização clerical do 
poder. E de confiscar a soberania. 36     

Portanto, percebe-se que a Jurisdição, dentro de sua atual lógica, não permite a criação 

de uma justiça co-participativa, que garanta aos cidadãos gerir seus próprios conflitos, seja 

pela apropriação mesma da realidade pelos profissionais do campo jurídico, únicos que 

conhecem o direito e o procedimento jurídicos, segundo uma lógica hermética e inacessível 

aos jurisdicionados, distanciando-os do conflito; seja pela paternalização do Poder Judiciário. 

Por esta razão, deve-se estimular os meios autocompositivos, mais notadamente a mediação, 

“eis que abertos à produção da normatividade que se constrói nas relações concretas e à 

autolegislação, adequando a lei às inúmeras e fragmentadas realidades sociais”37, de forma a 

que os cidadãos possam mais ativamente participar da criação do Direito, e da solução dos 

conflitos. 

Especificamente, é na mediação de conflitos que se encontra um local apropriado para 

a construção da cidadania, através do estímulo do diálogo e de uma agir comunicativo. O 
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mediador, através de técnicas adequadas, estimula as partes para que encontrem soluções de 

benefício-mútuo, para além da existência de uma lei aplicável ao caso. Permite-se assim a 

emancipação do cidadão através do exercício da sua autonomia. 

 

5. A MEDIAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE EMANCIPAÇÃO DO CIDADÃO 

ATRAVÉS DO ESTÍMULO DO DIÁLOGO E DO EXERCÍCIO DA 

AUTONOMIA 

 

Ante a evidência das diversidades culturais, sociais, econômicas e ao mesmo tempo 

daquilo que nos une: o fato de sermos humanos e de possuirmos uma igual dignidade, faz-se 

necessário pensar em métodos de resolução de conflitos não mais pautados na luta ou na 

força, e sim, no diálogo. A Mediação então aposta numa estrutura dialógica, nos moldes do 

pensamento de Habermas, o que favorece a construção de consensos, através da formação 

discursiva da opinião e da vontade dos cidadãos. Neste sentido, “sob as condições de uma 

compreensão pós-metafísica do mundo, só tem legitimidade o direito que surge da formação 

discursiva da opinião e da vontade dos cidadãos que possuem os mesmos direitos.”38 

O conflito não é visto como algo negativo, mas como uma possibilidade de mudança e 

de oportunidade de amadurecimento das relações. É uma lógica completamente diversa da 

forma como os conflitos são encarados pelo Poder Judiciário. Dentro do paradigma jurídico 

atual, o conflito reflete algum distúrbio ou quebra da ordem social que deve ser, por isso, 

eliminado. Muitas vezes, a resolução do conflito põe fim à lide processual, mas não ao 

conflito subjetivo, que muitas vezes é acirrado, tendo em vista que a Jurisdição trabalha com 

uma forma binária de resolução de conflitos, com vencedores e vencidos, e com o 

apontamento da melhor verdade e de quem está certo e de quem está errado. 

Ao contrário, o estímulo ao diálogo realizado na mediação permite que os envolvidos 

abram mão da certeza e admitam o novo através de uma escuta que possibilite considerar o 

ponto de vista do outro como passível de criar novas oportunidades e soluções.39 Assim,  

são categorizados como adversariais os métodos em que é conferida razão somente a um 
dos envolvidos na desavença – perde e ganha – e como não adversariais os que visam ao 
benefício e à satisfação de todos os envolvidos na resolução, sem categorizar como certa 
ou errada qualquer das pessoas em desacordo – ganha-ganha. 40 

A mediação assim  
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não se preocupa com o litígio, ou seja, com a verdade formal contida nos autos. Tampouco, 
tem como única finalidade a obtenção de um acordo. Mas, visa, principalmente, ajudar os 
interessados a redimensionar o conflito, aqui entendido como conjunto de condições 
psicológicas, culturais e sociais que determinam um choque de atitudes e interesses no 
relacionamento das pessoas envolvidas. 41  

Podemos considerar a Mediação como instrumento de autodeterminação do cidadão, 

permitindo que o mesmo construa sua realidade fora das representações do que é “direito” ou 

“verdade” pelo Estado.  Ela é um procedimento democrático, pois  

rompe com os marcos de referência de certeza determinados pelo conjunto normativo, 
postos e expostos de forma hierarquizada. (...) A mediação aposta numa matriz autônoma, 
cidadã e democrática, que seja um salto qualitativo ao ultrapassar a dimensão de ‘resolução 
adversária de disputas jurídicas modernas’, baseadas no litígio e apoiadas na cientificidade 
que determina o descobrimento da verdade.42 

Assim, na mediação as pessoas envolvidas num conflito argumentam e contra- 

argumentam em igualdade de condições discursivas, - garantida pelo mediador – o que 

permite que exerçam “sua autonomia como co-autores e intérpretes de um sistema de direitos 

constitucionais.” 43 Os cidadãos, por sua vez, segundo Habermas, só terão consciência de sua 

autonomia pública quando assegurada sua autonomia privada, na medida em que  

uma autonomia privada assegurada serve como garantia para a emergência da autonomia 
pública, do mesmo modo que uma percepção adequada da autonomia pública serve como 
garantia para emergência da autonomia privada.44 

Baseada na autonomia privada, a Mediação permite que os envolvidos encontrem 

soluções adequadas aos seus conflitos, pois transforma as partes em verdadeiros sujeitos e 

interlocutores de suas relações. Neste sentido, a prof.ª Heloisa Helena Barboza nos traz a 

valiosa lição segundo a qual a  

liberdade pressupõe autonomia, ausência de vínculos, pressões ou coações externas, sendo 
denominada, sob essa ótica, liberdade negativa, enquanto supõe a garantia de não 
ingerência de poderes ou forças estranhas ao sujeito no desenvolvimento de sua atividade. 
45  

E finaliza concluído que a manifestação suprema da autonomia da vontade das partes é 

o negócio jurídico. Assim, a autonomia da vontade, enquanto exercício da liberdade, 

concretiza e expressa a dignidade humana, que, por sua vez,  

pressupõe a afirmação positiva do pleno desenvolvimento da personalidade de cada 
indivíduo, o que implica o reconhecimento total da livre auto-disponibilidade das suas 
possibilidades de atuação, e da auto-determinação que surge da livre projeção histórica da 
razão humana.46  

Na mesma esteira, José Eduardo Elias Romão entende que  

(...) é no contexto do conflito, da liberdade, da decisão que se instaura a necessidade de 
exercício da autonomia, como ensinou Paulo Freire, e se é neste mesmo contexto que se 
estabelece o procedimento descrito, parece correto afirmar que a mediação é processo 
pedagógico de autonomização. Vale reiterar, em síntese, que o procedimento de mediação 
restabelece a autonomia como lastro do Direito e o recupera como processo de 
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aprendizagem social para estabilização de expectativas de comportamento. Neste 
perspectiva democrática referida à justiça, a mediação se revela uma possibilidade de 
emancipação do sujeito, uma convocação para o exercício da cidadania.47  

Permite-se assim que o cidadão exerça verdadeiramente sua liberdade e autonomía, 

emancipando-se. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo apropriado da Mediação torna-se necessário para que o método não vire mais 

uma forma de solucionar a crise do judiciário e desafogá-lo, mas para garantir verdadeiro 

acesso à justiça, uma justiça participativa, construída coletivamente para cada caso.  

Ela permite uma releitura do conflito, longe dos entraves da subsunção, do formalismo 

e da imposição de uma verdade pré-definida. O conflito é tratado levando em consideração a 

participação dos cidadãos na criação do direito, através do estímulo ao diálogo, no exercício 

de uma verdadeira autonomia de vontade. A autoridade do Juiz de ditar o Direito é substituída 

pela autonomia das partes de criá-lo. 

A mediação assim permite o exercício da cidadania através da criação de espaços nos 

quais as pessoas possam redesenhar seus respectivos papeis na comunidade de forma pacífica 

e criativa. É a passagem da autoridade e da força para a autonomia e emancipação do sujeito.  
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ACESSO À JUSTIÇA E MEDIAÇÃO: INSTRUMENTOS VIABILIZADOS 
PELA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ DE 1988  

ACCESS TO JUSTICE AND MEDIATION: INSTRUMENTS ENABLED BY 
1988 CITIZEN CONSTITUTION 

 
Renata Mayumi Sanomya1 
Rozane da Rosa Cachapuz2 

 

Resumo: O presente artigo pretende apresentar um estudo acerca dos inúmeros 
benefícios advindos da adequada implementação da mediação como meio alternativo de 
solução de conflitos no Brasil e sua relação com a Constituição Federal de 1988. Entre 
os meios eficazes que legitimam as garantias constitucionais dispostas na Carta Magna 
encontra-se a política pública da resolução dos conflitos, que consagra a participação 
das partes, através da manifestação de vontade, como ponto determinante no resultado 
de seus interesses. Considerando a ineficiência dos mecanismos judiciais disponíveis é 
imprescindível a abordagem do direito fundamental de acesso à justiça, na medida em 
que a mediação representa um instrumento efetivo desse acesso. Demonstra-se, ainda, a 
importância de discutir as questões éticas que permeiam o referido instituto, importando 
conceitos e utilidades do direito estrangeiro. 
 
Palavras-chave: mediação; acesso à justiça; Constituição Federal de 1988; ética; direito 
estrangeiro. 
 
Abstract: The present article aims to present a study about the numerous benefits 
arising from the appropriate implementation of mediation as an alternative resource of 
conflict resolution in Brazil and its relation to the 1988 Federal Constitution. Among the 
effective ways that legitimate constitutional guarantees is the public policy of conflict 
resolution, which elects the litigants participation, through the expression of will, as a 
decisive thing in the effects of their interests. Considering the inefficiency of the 
available judicial mechanisms the approach of the fundamental right of access to justice 
is essential, according as the mediation represents an effective instrument of such 
access. It is also demonstrated the importance of discussing the ethical issues that 
involve mediation, introducing concepts and utilities from foreign law. 
 
Keywords: mediation; access to justice; 1988 Federal Constitution; ethics; foreign law. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Para discorrer acerca do instituto da mediação faz-se necessária uma análise 

aprofundada do contexto atual em que esse meio alternativo de solução de conflitos se 
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insere. A economia globalizada e a evolução da sociedade operam relevantes 

transformações no mundo jurídico e na maneira de enxergar o Direito. 

A ideia de acesso à justiça diretamente atrelada a acesso aos tribunais não mais 

representa a realidade. Nos dias de hoje, esse modelo tradicional não é capaz de, por si 

só, efetivar a concretização da justiça. Hoje é preciso uma visão mais ampla, por meio 

do redimensionamento da importância da adoção dos métodos alternativos, sempre 

destacando a importância da relação desses instrumentos com os ditames 

constitucionais. 

Essa nova realidade tem aumentado significativamente as discussões acerca dos 

mecanismos auxiliares da justiça, seus princípios informadores, finalidades e as 

questões éticas envolvidas, especialmente pelo fato de não haver regulamentação 

específica para disciplinar o instituto em pauta. 

Destarte, para que essa análise possa ser feita de forma mais detalhada, cabe 

realizar um estudo comparado, reforçando as vantagens advindas do uso da mediação 

em outros países, importando as proficuidades que possam se adaptar ao ordenamento 

brasileiro, recorrendo especificamente às experiências da mediação inglesa.  

Por tratar-se de tão interessante e extenso tema, é necessária uma estreita 

delimitação do objeto de pesquisa. Como exposto acima, a pesquisa limitar-se-á a 

realizar um estudo não exauriente acerca do direito fundamental de acesso à justiça e 

sua relação com os ditames constitucionais. Após transitar por esses temas, a pesquisa 

direcionar-se-á à análise do instituto da mediação, os benefícios advindos de sua 

adequada utilização e as questões éticas envolvidas. Após isto, o foco é sugerir as 

possíveis contribuições que possam ser importadas de legislações estrangeiras. Tudo 

isto será feito com base no método hipotético-dedutivo.  

Neste sentido, justifica-se a pesquisa ora apresentada por tratar-se de tema 

relativamente novo no seio da doutrina brasileira, sendo de grande importância por 

realizar proposta de melhoria no que concerne à concretização da justiça e da 

pacificação social.  

Surge assim, a necessidade de estudo teórico e prático da utilização da 

mediação e suas repercussões, consolidando a importância de sua implementação e da 

disseminação da cultura de pacificação social no Judiciário, para o fim de atender as 

normas e princípios constitucionais balizadores do ordenamento jurídico pátrio com a 

consequente consolidação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. 
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2 O INSTITUTO DA MEDIAÇÃO COMO MEIO ALTERNATIVO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Conflitos são decorrências naturais da condição humana que enfatizam a 

tendência à posição unilateral e estimulam a polarização das posições. São, portanto, 

fruto de percepções e posições divergentes quanto a fatos e condutas que envolvem 

expectativas, valores ou interesses comuns (VASCONCELOS, 2008, p. 19).  

Com a mediação busca-se a possibilidade de analisar o problema através do 

olhar do outro, por meio da valorização dos anseios individuais dos supostos 

combatentes, para que as partes encontrem soluções viáveis, tornando o conflito uma 

situação construtiva a ser gerenciada. 

Desde que conduzido de maneira adequada e de forma construtiva, o conflito 

pode proporcionar o crescimento pessoal, profissional e organizacional, tornando-se um 

verdadeiro meio de conhecimento, amadurecimento e aproximação entre os seres 

humanos para impulsionar relevantes alterações quanto à ética e à responsabilidade 

profissional (AZEVEDO, 2009, p. 28). 

Nesse sentido, o instituto da mediação se apresenta como um importante 

instrumento de solução de disputas, capaz de promover o diálogo entre as partes e a 

consequente resolução consensual, sendo seu principal objetivo a pacificação social. 

Elena I. Highton e Gladys Stella Álvarez (1995, p. 195) conceituam a mediação: 

(...) es um procedimento no adversarial en el que un terceiro neutral, que no 
tiene poder sobre las partes, ayuda a éstas a que en forma cooperativa 
encuentren el punto de armonía en el conflicto. El mediador induce a las 
partes a identificar los puntos de la controversia, a acomodar sus intereses a 
los de la contraria, a explorar fórmulas de arreglo que transcienden el nivel de 
la disputa, a tener del conflicto una visión productiva para ambas. 

 

Segundo Rozane da Rosa Cachapuz (2005, p. 28), o conceito mais usual de 

mediação estabelece que ela é um meio extrajudicial de resolução de conflitos, onde um 

terceiro é chamado para encaminhar as partes a chegarem a uma solução ou acordo. 

Também Fernanda Tartuce (2008, p. 208) estabelece que a mediação consiste na 

atividade de facilitar a comunicação entre as partes para propiciar que estas próprias 

possam, visualizando melhor os meandros da situação controvertida, protagonizar uma 

solução consensual. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

216



Assim, compete ao mediador conduzir as partes em conflito, por meio do 

diálogo, à busca da melhor solução, sem que nenhum dos envolvidos se considere 

perdedor. A boa direção do processo depende da aptidão do mediador para diminuir as 

resistências entre os mediandos, promovendo uma comunicação cooperativa, 

aumentando as possibilidades de cumprimento dos compromissos assumidos ao longo 

do processo da mediação.  

A mediação representa um meio alternativo de solução de controvérsias na 

medida em que se insere em um modelo consensual onde não existe a característica de 

conflituosidade do modelo tradicional de jurisdição3, permitindo a preservação e o 

aperfeiçoamento das relações sociais. 

Entre as inúmeras vantagens decorrentes do uso da mediação, merecem 

destaque: a resolução de disputas de forma construtiva, o fortalecimento das relações 

sociais, a promoção de relacionamentos cooperativos, a exploração de estratégias que 

possam prevenir ou resolver futuras controvérsias (AZEVEDO, 2009, p. 20), a 

humanização das disputas, entre outras. 

Contudo, cabe lembrar que esse mecanismo não pode ser encarado como uma 

solução milagrosa para enfrentar os problemas do Poder Judiciário, mas sim, como um 

reforço capaz de complementar os mecanismos judiciais já existentes, tendo como 

finalidade a busca pelo bem comum4 e a concretização do acesso à justiça5. 

 

2.1 A relação da mediação e do acesso à ordem jurídica justa com os ditames 

constitucionais 

 

A atualidade encontra-se atrelada a transformações profundas e instantâneas. 

Neste contexto transformativo social, tem-se a percepção de que o Direito, de igual 

sorte, alterou-se, mas ainda clama por mudanças (PARAÍSO, 2006, p. 14). Os novos 

                                                           
3 É costume arraigado da sociedade brasileira tratar das controvérsias como uma disputa entre partes em 
busca de uma decisão (modelo conflitual - ganha/perde), mesmo que gere prejuízo aos laços fundamentais 
e eventualmente afetivos existentes entre elas (BACELLAR, 1999, p. 128).   
4 Afirma-se que o objetivo-síntese do Estado contemporâneo é o bem comum e, quando se passa ao estudo 
da jurisdição, é lícito dizer que a projeção particularizada do bem-comum nessa área é a pacificação com 
justiça (CINTRA; DINAMARCO e GRINOVER, 2010, p. 31). 
5 E, se é verdade que a igualdade de todos perante a lei, igualdade efetiva – não apenas formal – é o ideal 
básico de nossa época, o enfoque de acesso à justiça só poderá conduzir a um produto jurídico de muito 
maior “beleza” – ou melhor qualidade – do que aquele de que dispomos atualmente (CAPPELLETTI; 
GARTH, 1988, p. 165). 
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desafios de uma economia globalizada6 e de uma sociedade cada vez mais consciente de 

seus direitos (SOUZA, 2009, p. 69) enfatizam a necessidade e os benefícios advindos da 

utilização dos meios alternativos de solução de conflitos. 

Com relação ao assunto, salienta José Eduardo Faria (2004, p. 39): 

 
Dada a impressionante rapidez com que muitos dos conceitos e categorias 
fundamentais até agora prevalecentes na teoria jurídica vão sendo esvaziados 
e problematizados pelo fenômeno da globalização, seus códigos 
interpretativos, seus modelos analíticos e seus esquemas cognitivos revelam-
se cada vez mais carentes de operacionalidade e funcionalidade. 
 

Conforme já salientado, os conflitos fazem parte da vida em sociedade e 

permeiam todos os tipos de relações humanas. Igualmente, é inevitável admitir que os 

mecanismos tradicionais disponíveis se revelam insuficientes na resolução desses 

conflitos, seja no aspecto quantitativo e qualitativo, seja no sentido de acessibilidade do 

sistema à todos os titulares de direitos. 

A existência de uma bagagem jurídica excessivamente formalista e desvinculada 

dos aspectos éticos e sociais (SOUZA, 2009, p. 60) aliada à falta de visão 

interdisciplinar e despreparo dos operadores do Direito, levam à compreensão dos 

motivos que acarretaram o aumento da utilização das formas alternativas de solução de 

conflitos, dando especial enfoque à mediação.  

Outra questão se refere ao abarrotamento dos tribunais e o consequente acúmulo 

de litígios que ficam sem julgamento, o que demonstra as consequências da falta da 

cultura mediacional na nossa sociedade (BACELLAR, 2009, p. 86), evidenciada pela 

busca primária da jurisdição, antes mesmo da tentativa de solução dos litígios pelas 

próprias partes.  

A existência dessa característica cultural aliada ao custo elevado constituem 

verdadeiros óbices no que diz respeito à acessibilidade do sistema a todos os titulares de 

direitos, sendo indiscutível a necessidade de superação desses obstáculos de ordem 

econômica e social que impedem a realização do efetivo acesso à justiça.7 

 

                                                           
6 ... por globalização se entende basicamente essa integração sistêmica da economia em nível 
supranacional, deflagrada pela crescente diferenciação estrutural e funcional dos sistemas produtivos e 
pela subsequente ampliação das redes empresariais, comerciais e financeiras em escala mundial, atuando 
de modo cada vez mais independente dos controles políticos e jurídicos ao nível nacional... (FARIA, 
2004, p. 52).  
7 O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos 
direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 
proclamar os direitos de todos (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 12).   
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A promulgação do atual diploma constitucional significou a redemocratização 

do Estado, trazendo em sua essência os anseios dos variados segmentos do povo 

brasileiro e assumindo inúmeros compromissos voltados à transformação concreta da 

vida dos cidadãos. A Constituição atual acompanhou o fenômeno verificado 

mundialmente e passou a ocupar o centro do ordenamento jurídico pátrio, de forma que 

todos os demais atos normativos devem a ela se adequar (LEAL JUNIOR, 2012, p. 13-

15).  

A Constituição Federal de 1988, moderna e progressista no que concerne aos 

direitos fundamentais é também inovadora em muitos aspectos. Exemplo disto é o 

artigo 5º, §§1º e 2º da Carta Magna que veio ampliar o leque de direitos fundamentais 

reconhecidos aos cidadãos. As declarações fundamentais de direitos humanos garantem 

que todo homem faz jus a um processo justo em que a decisão ocorra em um prazo 

razoável, sob pena de a justiça ser considerada inacessível ao cidadão. O grande 

obstáculo é fazer com que se realize a promessa constitucional de que os processos terão 

uma duração razoável. (FUX, 2010).  

Para legitimar o exercício da jurisdição, realizar corretamente o Direito e 

efetivar a democracia sem impor sacrifícios injustificados para as partes é preciso 

assegurar que o processo tenha duração suficiente apenas para a prática dos atos 

necessários. O direito à duração razoável, a celeridade e a eficiência na prestação da 

tutela jurisdicional são, pois, direitos fundamentais, implícitos em todo Estado 

Democrático de Direito e que, atualmente, não são alcançados pela realidade da justiça 

brasileira.  

Considerando essa gama de direitos e garantias em âmbito constitucional, e 

levando-se em conta a frequente existência de conflitos de interesses na sociedade e o 

monopólio estatal da Jurisdição, é imprescindível que o processo civil se articule de 

forma ágil e eficaz, a fim de proporcionar efetivo acesso à justiça aos jurisdicionados 

(LEAL JUNIOR, 2012, p. 18). A garantia do acesso à justiça, que se encontra 

disciplinada no artigo 5º, inc XXXV da Constituição Federal, é reconhecida como um 

direito fundamental no Estado Democrático de Direito, integrando o rol dos direitos 

humanos imprescindíveis ao ser humano.  

Assim, segundo João Carlos Leal Junior (2012, p. 30): 

 
Nesse panorama, o direito de acesso à justiça mostra-se importante não só 
pelo fato de se tratar de direito fundamental, mas, também, por determinar a 
existência de mecanismos para tutelar adequadamente qualquer direito que se 
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faça violado, ou mesmo ameaçado. Uma vez arrolado como direito 
fundamental, cumpre ao Estado brasileiro emprestar eficácia a ele na maior 
medida possível. 
 

Ressalta-se também que a falta de um modelo capaz de garantir o devido acesso 

à justiça desrespeita outro importante princípio constitucional elencado no artigo 1º, inc 

III, o qual estabelece a proteção à dignidade da pessoa humana. Assim, a valorização da 

pessoa e a promoção da sua dignidade constituem valores fundamentais norteadores do 

Direito e das relações jurídicas. 

Nesse sentido, os ensinamentos de Fernanda Tartuce (2008, p. 211):  
 

A mediação enquanto método que concebe o mediando como protagonista de 
suas próprias decisões e responsável por seu próprio destino, está 
fundamentada na dignidade humana em seu sentido mais amplo. Afinal, 
permite que o indivíduo decida os rumos da controvérsia, resgate sua 
responsabilidade e protagonize uma saída consensual para o conflito, o que o 
inclui como importante ator na configuração da solução da lide, valorizando 
sua percepção e considerando seu senso de justiça. 

 

Enfim, para que a sociedade possa utilizar e se beneficiar dos meios 

extrajudiciais de resolução de conflitos precisa desenvolver uma nova cultura social, 

que possibilite a compreensão e avaliação desses métodos (que na verdade são tão 

antigos como o início da humanidade) de forma a obter soluções mais rápidas, menos 

onerosas e efetivas (CACHAPUZ, 2005, p. 16). 

Vê-se, portanto, a necessidade da superação desses obstáculos que impedem a 

pacificação social e o efetivo acesso à ordem jurídica justa por meio da utilização 

adequada do instituto complementar da mediação, inspirado por um Direito mais 

humanizado e que se aproxime das necessidades cotidianas. 

 

2.2 Princípios informadores e finalidades da mediação 

 

A mediação, como instituto baseado em um acordo de vontades e no 

reconhecimento dos direitos humanos, encontra respaldo em determinados princípios 

formadores de suas diretrizes básicas, entre os quais merecem enfoque, o da 

voluntariedade, não adversariedade, informalidade e o consensualismo. Além disso, 

alguns princípios voltados ao ofício do mediador, como o da imparcialidade, 

credibilidade, competência, confidencialidade e diligência, também serão analisados. 

Dessa forma, admite-se que tais princípios tenham como base: 
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... o reconhecimento dos direitos humanos e da dignidade dos indivíduos, a 
consciência da necessidade de participação democrática em todos os níveis 
sociais e políticos, a crença de que o indivíduo tem o direito de participar e 
ter controle das decisões que afetam a própria vida, os valores éticos que 
devem nortear os acordos particulares e, finalmente, a tendência a uma maior 
tolerância às diversidades que caracterizam toda cultura no mundo moderno-
contemporâneo (MENDONÇA, 2004, p. 145). 

 

Como na mediação não existe a imposição de uma decisão e as partes devem 

chegar a um acordo que seja considerado satisfatório, sem o princípio da voluntariedade 

esse processo torna-se inviável.  Tal princípio, portanto, coloca o mediando como 

protagonista das suas decisões, permitindo que ele decida o destino do conflito de forma 

pacífica, evitando um confronto judicial desnecessário e desgastante.  

Pelo fato de não haver a presença do binômio ganha/perde quando da utilização 

desse meio alternativo de solução de conflitos, o princípio da não adversariedade deve 

ser respeitado para que se alcance o êxito, obtido pela efetivação do acordo vantajoso 

para os mediandos. Como decorrência desse princípio, também “é inaceitável a ameaça 

numa reunião de mediação. Ao ameaçar você está induzindo a outra parte a provar que é 

mais poderosa. Em vez de uma solução de ganhos mútuos (ganha-ganha), fica-se 

restrito a um jogo de ganha-perde ou de perde-perde” (VASCONCELOS, 2008, p. 71).  

O instituto da mediação pressupõe o caráter da informalidade, considerando 

sua característica de flexibilidade em função da vontade das partes. Assim, por 

favorecer a comunicação, essa inexistência de regras pré-fixadas na condução do 

procedimento permite a resolução da controvérsia de maneira mais concreta e 

satisfatória. Para melhor esclarecer o assunto, explica Fernanda Tartuce (2008, p. 213): 
 
No tratamento do conflito, importa adotar a via mais adequada ao desiderato 
maior de pacificação com justiça. A mediação, enquanto prática para a 
facilitação do diálogo entre as partes, não tem regras fixas [...]. Tratando-se 
de técnica em que se busca o restabelecimento da comunicação, muitas vezes 
o encaminhamento da controvérsia deverá ser conduzido segundo as 
situações pessoais dos envolvidos e as condições concretas de sua relação. 

 

Já o princípio do consensualismo encontra-se presente na própria relação entre 

as partes envolvidas, tendo em vista que alguns dos pilares do instituto da mediação são 

a liberdade e o poder de decisão atribuído às partes. Nas palavras de Rozane da Rosa 

Cachapuz (2005, p. 40): 
 
A mediação é consensual, uma vez que nasce do consenso entre as partes 
envolvidas, sendo a manifestação da vontade o princípio embasador do 
instituto. [...] Por isso a importância de a solução ser bem observada pelas 
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partes, para que tenham absoluta certeza de que a decisão e a 
responsabilidade são somente delas. 

 

Ainda, como a prática da mediação de conflitos requer capacitação e 

sensibilidade para lidar com as dinâmicas do confronto na busca da melhor solução, 

entre as noções básicas que integram o preparo dos mediadores estão os preceitos de 

uma comunicação construtiva baseada na colaboração entre os mediandos. 

Como decorrência do poder de decisão das partes, a imparcialidade é 

característica fundamental da figura do mediador, considerando seu papel de restaurador 

do diálogo entre os envolvidos e condutor do processo de mediação, podendo o mesmo 

se declarar impedido caso verifique que há riscos de parcialidade.  

A credibilidade deve ser conquistada e mantida durante todo o processo da 

mediação, o que garantirá o êxito do procedimento e o cumprimento do compromisso 

firmado. Já a competência e diligência dizem respeito à efetiva capacidade para mediar 

a controvérsia existente e cuidado e prudência da regularidade, bem como a garantia do 

estrito cumprimento dos princípios fundamentais (PARAISO, 2006, p. 64). 

O princípio da confidencialidade assegura aos participantes a segurança de que 

as informações e experiências compartilhadas não serão divulgadas, o que significa 

proteção da exposição do problema e sigilo dos fatos8. 

No que concerne às finalidades, entre os principais objetivos da mediação estão 

o restabelecimento da comunicação entre as partes, a preservação dos relacionamentos, 

a prevenção de conflitos, a busca por alternativas de solução e finalmente, a pacificação 

social. 

Conforme Roberto Portugal Bacellar (1999, p. 130): 

 
A verdadeira Justiça só se alcança quando os casos se solucionam mediante 
consenso que resolva não só a parte do problema em discussão, mas também 
todas as questões que envolvam o relacionamento entre os interessados. Com 
a implementação de um “modelo mediacional” de resolução dos conflitos, o 
Estado estará mais próximo da conquista da pacificação social e da harmonia 
entre as pessoas. 

 

                                                           
8 A boa-fé e a transparência entre os mediandos devem ser construídas num ambiente de confiança, que 
supõe o compromisso irrevogável de sigilo. O princípio da confidencialidade supõe que as revelações 
ocorridas durante uma mediação não podem ser utilizadas em outro ambiente, judicial ou não, sem a 
prévia anuência de ambos os mediandos (VASCONCELOS, 2008, p. 106). 
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Assim sendo, a mediação tem em vista o acordo pela liberdade da escolha e 

consensualidade, possibilitando, dessa maneira, a pacificação social e a continuidade de 

relacionamentos futuros por meio da prevenção de possíveis controvérsias.  

 

2.3 A ética na mediação 

 

Apesar de um universo de aplicação bastante vasto e dos comprovados 

benefícios que o uso da mediação pode acarretar, esse instituto ainda vem sendo 

timidamente aplicado no Brasil, sob a proteção de dispositivos legais não específicos. 

Embora inexista impedimento constitucional para o uso da mediação e o próprio 

Preâmbulo da Constituição Federal de 19889 declare o compromisso com a solução 

pacífica das controvérsias, é indiscutível a necessidade da criação de normas que 

estabeleçam diretrizes dos comportamentos e procedimentos a serem adotados. 

Também o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil 

(2000), em seu artigo 2º, inc. IV, parágrafo único, determina aos operadores do Direito 

o incentivo dos métodos extrajudiciais através do estímulo à conciliação entre as partes, 

evitando, sempre que possível, a instauração de litígios.  

No Brasil, a aplicação da mediação não se encontra formalmente prevista, mas 

existe um anteprojeto de lei composto de 22 artigos e elaborado pela Escola Nacional da 

Magistratura juntamente com o Instituto Brasileiro de Direito Processual, que disciplina 

a mediação extrajudicial aplicada ao processo civil, devendo esta ser conduzida por um 

profissional de Direito.  

Por isso, Tânia Lobo Muniz aborda a importância de se delimitar parâmetros, 

standards de comportamento e de procedimento para o instituto da mediação, além da 

formação e atuação dos mediadores, que proporcionarão uma maior credibilidade, 

aceitação e o consequente crescimento de sua utilização (MUNIZ, 2009b, p. 103). 

Nesse diapasão, a relevância dos princípios já elencados, do perfil e preparo do 

terceiro facilitador do diálogo, e, principalmente, a necessidade de estabelecer limites e 

padrões de conduta alinhados com a ética e o bem comum são assuntos que merecem 

maior atenção para que seja admissível uma adequada aplicação da mediação. 
                                                           
9 “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus a 
seguinte Constituição Federativa do Brasil.” 
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Discute-se, assim, a necessidade de criação de um Código de Ética10 e de outras 

formas de atuação para mediação com poder coercitivo suficiente para tutelar as 

relações que dela se utilizem, sem engessar a flexibilidade e informalidade, 

características que fazem parte do referido procedimento. 

Tais documentos teriam a precípua função de proporcionar a homogeneidade e 

segurança necessárias ao bom andamento do processo, além de favorecer a qualidade da 

comunicação, gerando elevado rendimento de acordos concretizados e uma maior 

satisfação dos envolvidos, favorecendo a pacificação social. 

Cabe, nesse momento, destacar as palavras de Tânia Lobo Muniz (2009b, p. 

107):  

 
A necessidade de criação de um regulamento ou modelo é inquestionável. 
Este é um ato político que define a natureza do campo da mediação, 
diferenciando-a de outros modelos. Deve-se tomar cuidado para não ser 
pretensioso e subjetivo a ponto de encorajar o estabelecimento de uma linha 
de batalha entre os vários métodos, técnicas, estilos e práticas da mediação, 
ao invés de um modelo utilizável de comportamento. 

 

A experiência, aliada a pesquisas metodologicamente adequadas, tem 

demonstrado que o que torna um procedimento efetivo depende das necessidades das 

partes em conflito, dos valores sociais ligados às questões em debate e, principalmente 

da qualidade dos programas ou das instituições (AZEVEDO, 2009, p. 21). 

Tem-se, portanto, que o estabelecimento dessas normas que irão traçar os 

padrões de comportamento a ser adotado e a criação de um regulamento que defina a 

forma e o campo de atuação da mediação implicarão na proteção da sociedade contra os 

maus profissionais e permitirão alcançar os principais escopos da mediação, quais 

sejam, o acesso à justiça e a pacificação social.  

 

3 O ESTUDO COMPARADO DA MEDIAÇÃO 

 

                                                           
10 Para que um Código de Ética seja um instrumento de realização da filosofia da atividade, de sua visão, 
missão e valores, deve ser concebido pela própria classe e expressar a sua cultura e finalidade, orientar as 
ações de seus participantes e colaboradores e explicitar a postura do mediador em face dos diferentes 
litígios com os quais interage. É essencial que haja consistência e coerência entre o que nele está disposto 
e o que se vive na atividade de mediação (MUNIZ, 2009b, p. 115). 
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Tendo em vista que a insatisfação constitui um fator anti-social, não só no 

Brasil, mas em muitos outros países11, busca-se a eliminação desses conflitos da vida 

em sociedade por meio das formas alternativas de resolução de conflitos.  

Através da realização de um estudo comparado será possível analisar o grau de 

aplicação da mediação em países como Estados Unidos, França, Canadá, Argentina e, 

mais detidamente, da Inglaterra e quais as políticas de incentivo para sua utilização. 

Diante desse quadro, importa reforçar as vantagens advindas do uso do instituto 

em questão em ordenamentos estrangeiros, os motivos que ensejaram essas 

modificações e as possíveis contribuições que se aplicam ao nosso país. 

 

3.1 A experiência estrangeira da mediação 

 

Primeiramente, os Estados Unidos merecem posição de destaque por ser o país 

que dispõe da maior quantidade de mecanismos de composição de controvérsias que se 

diferenciam em quatro modalidades: estatutária, contratual, voluntária e por 

determinação judicial. Com relação a esses mecanismos, explica Taritha Meda Caetano 

Paraiso (2006, p. 85): 

 
A primeira delas refere-se à aplicação em razão de lei: são pouco comuns e 
atingem algumas situações de direito de família e trabalho. A mediação 
contratual ocorre quando os litigantes, geralmente na esfera empresarial, 
reúnem-se e chegam a um acordo sobre um contrato para resolver seu 
conflito. A voluntária trata da procura pelas partes de um mediador ao invés 
do sistema jurídico. A forma de mediação mais relevante e eficiente nos 
Estados Unidos decorre da determinação judicial. Pode se dar no início do 
processo – primeiros 90 dias – denominado avaliação inicial neutra, com 
mediadores nomeados ou privados. Há ainda as chamadas conferências de 
conciliação, que se dá quando o juiz conduz a mediação. 

 

A existência de tão diversos e peculiares instrumentos revela a sofisticação e 

riqueza de opções decorrentes da vasta experiência americana no que se refere à 

manipulação desses mecanismos, ensejando profunda reflexão sobre em que medida o 

ordenamento jurídico brasileiro pode se beneficiar dessas experiências (TARTUCE, 

2008, p. 185). 

                                                           
11 A Law Society da Inglaterra e do País de Gales, em 2005, emitiu uma “sugestão de práticas” 
recomendadas no sentido de que os advogados devem considerar rotineiramente se as ações de seus 
clientes podem ser substituídas por ADR. A Comissão Européia também adotou a mediação e propôs uma 
diretriz sobre o assunto. (ANDREWS, 2009, p. 270). 
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Embora na França também não haja previsão legal que discipline o instituto da 

mediação, ele se desenvolveu na década de 80 e sempre foi utilizado em conjunto com o 

Judiciário. O desenvolvimento desse mecanismo e sua institucionalização, ainda que de 

forma primária, deu origem aos conciliadores e fez surgir um pensamento norteador da 

mediação no país. Assim, segundo Déborah Lídia Lobo Muniz (2009a, p. 317):  

 
Na França, já há longo tempo, a mediação é utilizada como forma de 
resolução de situações conflituosas, contando, inclusive, com incentivo dos 
tribunais. [...] Os dados colhidos através de sua utilização, os acertos e os 
erros proporcionaram elementos para dar à mediação um caráter 
instrumental, quando utilizada como meio de reinserção social, de reparação 
de danos, como forma de acesso mais rápido à justiça e de desobstrução da 
via jurisdicionada. 

 

Já no Canadá, a mediação teve como marco inicial o ano de 1981, quando 

passou a integrar o Tribunal de Justiça como um serviço público gratuito. Alguns anos 

depois, foi criado o primeiro serviço de mediação familiar em Montreal e em 1985, a 

Mediação Familiar é tratada em uma lei federal.  

Finalmente, no caso da Argentina, o incentivo à institucionalização da mediação 

partiu do próprio Poder Judiciário por meio da implementação de um Programa 

Nacional de Mediação. Além disso, diversas outras instituições como a Comissão de 

Mediação e Conciliação do Colégio de Advogados da cidade de Buenos Aires, a 

Fundação Libra e a Comissão de Mediação do Conselho Profissional de Ciências 

Econômicas foram criadas com o objetivo de difundir o tema e acompanhar o seu 

desenvolvimento. 

 

3.2 O panorama da mediação inglesa 

 

Os estudos acerca da mediação na Inglaterra e às políticas de incentivo à sua 

utilização merecem especial atenção devido às inovações trazidas pelas Regras de 

Processo Civil de 1998 (CPR). Nesse particular, a propósito, vê-se que, na atualidade, o 

ordenamento jurídico inglês dá prioridade absoluta para as alternative dispute 

resolution (ADR), o que faz com que haja drástica diminuição do número de processos 

tramitando no Poder Judiciário12.  

                                                           
12 Andrews (2009) aponta que, especialmente no que tange a conflitos de cunho empresarial, a técnica de 
gerenciamento do processo pelo juiz é feita na Inglaterra de forma a encorajar o uso de meios alternativos 
de solução de conflitos e evitar, com isso, que o processo tramite lentamente. 
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O novo Código alterou de forma significativa a cultura litigiosa dos tribunais 

ingleses, reconhecendo-se o potencial da mediação para concretização de acordos. 

Nesse sentido, logo no início das CPR, prevê-se, como dever do juiz, “encorajar as 

partes a utilizar mecanismos alternativos de solução de conflitos, se o juiz considerar 

isso apropriado, e facilitar o uso do respectivo meio.” (Regra nº 1.4, 2, e)13.  

Além disso, fatores econômicos vêm influenciando o aumento considerável pela 

escolha das vias alternativas, transformando o processo judicial na última opção para os 

litígios ingleses. Essa aversão aos altos custos é sentida tanto no caso das empresas 

privadas como no caso do governo, que precisa conter os gastos públicos14.  

Percebe-se, assim, a importância do estudo das novas regras processuais inglesas 

e, de maneira geral, da evolução ocorrida no direito alienígena após a adoção e 

incentivo dos meios alternativos de solução de controvérsias, para importar conceitos e 

utilidades práticas que possam aperfeiçoar o ordenamento jurídico pátrio, com o intuito 

de alcançar os escopos da pacificação social e a realização dos direitos materiais. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Em termos gerais, é possível então concluir, que o instituto da mediação como 

meio alternativo de solução de controvérsias representa um importante instrumento 

auxiliar do Judiciário, na medida em que sua finalidade é a pacificação social por meio 

de decisões céleres e justas que satisfaçam as pretensões das partes. 

É entendimento pacífico que a demora na entrega da prestação jurisdicional pelo 

Poder Judiciário acarreta a insatisfação dos indivíduos, fator antissocial que prejudica 

significativamente o desenvolvimento da sociedade. É necessário, pois, a criação de 

documentos legais que disciplinem o comportamento e as condutas daqueles que 

gerenciam a mediação e também dos que optam por esse instrumento. 

Como consequência, exige-se, paralelamente, uma mudança na tradição da 

busca primária pela jurisdição, por meio do aprimoramento dos diálogos e pela inserção 

da cultura mediacional como fonte primária de solução dos conflitos tendo como 

alicerce a segurança e a efetividade desse mecanismo.   
                                                           
13 O juiz inglês, nesta senda, pode proceder à suspensão do processo e direcionamento do litígio para 
outras formas de solução, especialmente mediação. Trata-se de mecanismo de fomento às partes à 
utilização (ou ao menos reflexão sobre) de um método extrajudicial para a resolução do conflito. 
14 Na Inglaterra, estudo publicado na revista Lord Chancellor em 2001, demonstra que um conflito 
trabalhado pela mediação é valorado em $550.00 pounds, ao invés de $1.656.00 pounds nos processos 
judiciais (média calculada pelo Legal Aid Fund). (PARAISO, 2006, p. 70). 
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Suas vantagens, assim, se coadunam com princípios fundamentais insculpidos na 

Constituição Federal de 1988, como por exemplo, acesso à ordem jurídica justa e 

dignidade da pessoa humana. Sua relevância se justifica pelo fato do instituto se 

encaixar perfeitamente no contexto social atual, estando em perfeita harmonia com as 

exigências de uma sociedade moderna e globalizada. 

O que se tentou demonstrar, portanto, é como a adoção dos métodos alternativos 

de solução de conflitos podem contribuir com o modelo atual de Estado, considerando 

as melhoras operadas em legislações alienígenas e que podem ser importadas para o 

ordenamento pátrio com sucesso. 
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Restaurativa e da Mediação 
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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo analisar a possibilidade de utilização da justiça restaurativa e/ou 
mediação como métodos de prevenção e/ou repressão de conflitos nos casos de constatação do trabalho escravo 
contemporâneo. O desenvolvimento do presente estudo está pautado na revisão da literatura existente sobre a 
matéria. Concluiu-se que esses meios alternativos de solução de conflitos não podem ser utilizados como forma 
de prevenção e combate do trabalho escravo contemporâneo, ainda no que atine às consequências penais do 
ilícito, principalmente pelo fato de as partes envolvidas ostentarem posições de notória desigualdade financeira, 
social e cultural e por esta espécie de trabalho aviltar direitos indisponíveis dos trabalhadores, maculando a 
dignidade humana do trabalhador.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho escravo contemporâneo; direitos indisponíveis; justiça restaurativa e 

mediação. 

 

 

ABSTRACT: The present study aims to examine the possibility of using restorative justice and/or mediation as 
methods of prevention and/or prosecution in cases of conflict of finding contemporary slave labor. The 
development of the present study is guided in reviewing the existing literature on the subject. It was concluded 
that these alternative means of conflict resolution can not be used as a means of preventing and combating 
contemporary slavery, even in consequences of the criminal offense, mainly because the parties involved bear 
positions notorious financial inequality, social and cultural development and for this kind of work demean 
inalienable rights of workers, tarnishing the dignity of the worker. 
 

KEYORDS: Contemporary slave labor; inalienable rights, restorative justice and mediation. 
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INTRODUÇÃO 

Diante da notória ineficiência do Poder Judiciário como locus capaz de solucionar 

toda e qualquer espécie de litígio, a doutrina vem discutindo acerca da possibilidade de serem 

utilizados meios alternativos para a solução de conflitos nas mais diversas áreas do direito.  

Neste contexto, o presente artigo pretende analisar se a justiça restaurativa e/ou a 

mediação poderiam ser empregadas como meios alternativos às medidas judiciais e 

extrajudiciais já existentes, contando com a participação dos mais variados atores sociais 

envolvidos no conflito decorrente do trabalho escravo contemporâneo. 

Para tanto, destacar-se-ão as características próprias de cada um desses meios, 

apontando suas similaridades e diferenças, bem como a posição da doutrina acerca da 

compatibilidade de cada um dos institutos com a diversidade de conflitos existentes, de modo 

a avaliar, em arremate, se a justiça restaurativa e a mediação constituem meios alternativos 

para a pacificação das questões atinentes ao trabalho escravo contemporâneo.  

Em um primeiro momento, serão discutidos os aspectos jurídicos relevantes acerca 

do trabalho escravo, que giram em torno da sua conceituação e da sua tipificação, de modo a 

evidenciar a necessidade de serem vislumbrados mecanismos inovadores que fortaleçam as 

práticas de prevenção e combate ao referido problema social. 

Posteriormente, serão abordadas as peculiaridades gerais inerentes aos meios 

alternativos de solução de conflitos, instrumentos estes de enorme importância para o 

fortalecimento e para a melhoria da distribuição da justiça, porquanto complementam e 

auxiliam o desempenho das funções relativas às instituições judiciárias. 

Tecidas as considerações sobre as temáticas anteriormente referenciadas, passaremos 

a lançar luzes sobre a justiça restaurativa, cuja compatibilidade com o nosso ordenamento 

jurídico pátrio deve ser examinada com cautela, haja vista tratar-se de instrumento de origem 

estrangeira, utilizado para solucionar, via autocomposição, as consequências advindas dos 

conflitos sociais. Diante disso, buscar-se-á compreender se as técnicas e os métodos 

diretamente relacionados com o referido instituto podem ter aplicação prática voltada à 

restauração e ao gerenciamento de parte dos efeitos nefastos decorrentes do trabalho escravo. 

Finalmente, o artigo terá por foco o estudo dos contornos jurídicos da mediação, que 

representa uma importante alternativa à judicialização dos conflitos. Com efeito, pretende-se 

perquirir se os seus pressupostos jurídicos permitem a sua utilização como mecanismo 

consensual de solução dos conflitos inerentes às relações de trabalho escravo. 
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Conscientes da profundidade desses questionamentos e da gama de direitos 

envolvidos no debate, não se tem a pretensão de trazer respostas definitivas para o objeto do 

presente estudo, mas sim, tecer algumas considerações a fim de melhor esclarecer os temas 

que giram em torno dele, com o objetivo de fomentar o debate que se afigura não apenas 

oportuno, mas urgente e necessário. 

 

 

1. TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO 

A concepção de trabalho escravo associada à ideia de um trabalhador acorrentado em 

uma senzala, tal como ocorria no passado, está superada. Entretanto, é necessário advertir, 

desde já, que são dadas várias denominações ao fenômeno de exploração ilícita e precária do 

trabalho. Os termos trabalho forçado, trabalho escravo, superexploração do trabalho, 

semiescravidão, trabalho degradante, entre outros, são utilizados, muitas vezes, 

indistintamente, para tratar da mesma realidade sócio-jurídica. Desta forma, é forçoso 

reconhecer que a terminologia encontra significativas divergências na doutrina. 

Dada a relevância de direitos fundamentais como a vida e a liberdade, assim como 

dos direitos de personalidade, todos aviltados na relação de trabalho escravo contemporâneo, 

tem-se que vários diplomas legais internacionais abordam o tema, como a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, a Convenção 29 da Organização Internacional do 

Trabalho, a Convenção 105 da Organização Internacional do Trabalho, o Pacto de San Jose da 

Costa Rica (Convenção Interamericana de Direitos Humanos) e o Protocolo Adicional à 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à 

Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, 

conhecido como “Protocolo do Tráfico” ou “Protocolo de Palermo”.   

Ocorre que cada um dos documentos acima mencionados também abordam o 

fenômeno da superexploração dos trabalhadores utilizando terminologias e conceitos 

diferentes, de forma que constata-se neste ponto uma dificuldade em homogeneizar um 

conceito que dê conta de apreender a realidade deste tipo de trabalho.   

No âmbito nacional, a Constituição brasileira prestigia o trabalho decente, impondo 

limites e sanções ao trabalho escravo contemporâneo em diversas passagens, ora de forma 

explícita, ora implícita. Em especial, destacam-se os arts.: 1º, que trata da dignidade da pessoa 

humana, do valor social do trabalho e da livre iniciativa; 4º, que trata dos princípios regentes 
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das relações internacionais do Brasil, com enfoque na prevalência dos direitos humanos; 5º, 

inciso III, quando proíbe a tortura e o tratamento degradante, e inciso XXIII, quando 

determina que a propriedade atenderá sua função social; 170, quando aborda a função social 

da empresa; 184, quando determina que a propriedade onde se observa a exploração do 

trabalho escravo pode ser desapropriada; e, finalmente, o art. 186, quando prevê que a 

exploração da propriedade rural deve considerar o bem estar dos trabalhadores. 

Por fim, a legislação infraconstitucional também trata do trabalho escravo 

contemporâneo por meio de condutas delineadas no artigo 149 do Código Penal, alterado em 

2003 para melhor delimitar as hipóteses de ocorrência do trabalho escravo. São elas: submeter 

alguém a trabalhos forçados, submeter alguém a jornada exaustiva, restringir a locomoção em 

razão de dívida contraída com o empregador e sujeitar os trabalhadores a condições 

degradantes. Cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, manter 

vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apoderar de documentos ou objetos pessoais do 

trabalhador, todos com o fim de reter o trabalhador no local de trabalho, também são condutas 

tipificadas no art. 149 do Código Penal. 

 Interessante ressaltar que a legislação penal não alcançou as alterações sociais 

havidas nas relações de trabalho, muito menos consegue, com a tipificação do art. 149, 

alcançar as diversas modalidades de coação (psíquica e moral, principalmente), de sujeição e 

de retenção que dão suporte à prática da superexploração do trabalho na sociedade moderna.   

Embora tenha sido modificado recentemente, esse artigo ainda possui conceitos 

abertos, mas, ao mesmo tempo, é restritivo, pois ainda é difícil a configuração do crime de 

“trabalho em condições análogas à de escravo” com base nos tipos existentes. Neste mesmo 

sentindo, Ribeiro Júnior (2012, p.136): 
Embora a citada lei tenha representado um avanço, à luz dos direitos humanos e 
fundamentais, na tipificação do crime em comento, ao relacionar condutas patronais 
historicamente constatadas na relação de superexploração dos trabalhadores, nota-se 
que ainda residem discussões a respeito dos contornos conceituais de cada conduta 
antijurídica do tipo estampado no novel art. 149 do Código Penal, [...] 

Destaque-se, por oportuno, que um ponto bastante polêmico na questão do trabalho 

escravo contemporâneo envolve o consentimento da vítima, ou, como definem os 

criminalistas, a necessidade do elemento volitivo como integrante do tipo. Para a doutrina 

penal tradicional, o consentimento (“elemento volitivo”) é imprescindível para a configuração 

do trabalho escravo, ou seja, para que o crime do art. 149 reste configurado, o trabalhador não 

pode ter aceitado o trabalho por sua livre vontade. 
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Contrária a este posicionamento, Costa (2008, p.48) afirma que  
Quanto à liberdade de escolha do trabalhador forçado deve-se analisar a forma e o 
conteúdo do consentimento, atentando para a presença ou não de coação. Uma 
pessoa que, por engano ou fraude, consente inicialmente com o trabalho forçado e 
depois descobre não ser mais livre para abandoná-lo devido a coerções legais, físicas 
ou psicológicas, pode sim ser considerada uma vítima do crime de trabalho forçado 
se restar constatado o trabalho ou serviço imposto sob ameaça de punição. Nesse 
caso, o consentimento dado pela vítima deve ser considerado irrelevante por ter sido 
obtido por engano e/ou fraude. 
 

Por isso, entende-se que o conceito de trabalho escravo que exige a falta/vício de 

consentimento não serve de parâmetro à conceituação de trabalho escravo contemporâneo, tal 

como se pretende abordar no presente estudo, uma vez que os relatos antropológicos 

(Figueira, 2004) e os dados do Atlas do Trabalho Escravo (2009) e do Ministério do Trabalho 

e Emprego demonstram que muitos trabalhadores que se submetem a este tipo de trabalho o 

fazem por terem sido ludibriados pelos aliciadores no momento da oferta de emprego, por 

meio de falsas promessas, muitas vezes só percebendo as reais condições de trabalho quando 

chegam ao local da prestação do serviço, momento em que já estão privados da sua liberdade. 

Outro fator determinante para a “aceitação” deste tipo de trabalho é a vulnerabilidade 

social, situação em que a alarmante maioria desses trabalhadores se encontra, e que os impele 

a buscar uma fonte de renda que imaginam de forma equivocada existir, sobretudo diante do 

fato de não existirem posto de trabalho nas suas cidades de origem.   

Partindo do pressuposto de que há multiplicidade de denominações tratando do 

mesmo fenômeno social e de que o conceito de trabalho escravo é por vezes amplo e 

complexo, entende-se, para fins do presente estudo, que, para a configuração dessa nefasta 

prática, é necessário “somente” o desrespeito ao atributo maior do ser humano trabalhador, 

que é a sua dignidade, independentemente do consentimento do trabalhador (elemento 

volitivo), o que é obtido pelo empregador por meio de diversas formas de coação.  

Desta forma, o termo “trabalho escravo contemporâneo" ora adotado designa o 

trabalho em que o desrespeito às garantias constitucionais mínimas dos trabalhadores 

(elencadas de forma geral no art. 7º) é tão grave que atinge a sua condição humana e a sua 

dignidade, retirando desse indivíduo a liberdade inerente aos demais trabalhadores (de irem, 

permanecerem ou continuarem laborando, ou não). Para tanto os empregadores podem se 

valer de diversos métodos de coação, inclusive, mas não somente, as já elencadas no art. 149 

do Código Penal. 
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Neste mesmo sentido se posiciona o Governo Federal, através do Ministério do 

Trabalho e Emprego, em seu Manual de Combate ao Trabalho em Condições Análogas às de 

Escravo: 
Malgrado as diversas denominações, qualquer trabalho que não reúna as mínimas 
condições necessárias para garantir os direitos do trabalhador, ou seja, cerceie sua 
liberdade, avilte a sua dignidade, sujeite-o a condições degradantes, inclusive em 
relação ao meio ambiente de trabalho, há que ser considerado trabalho em condição 
análoga à de escravo. (BRASIL, 2011, p.12) 

Ressalte-se, por fim, que há total independência entre as esferas criminal, 

administrativa e civil, no tocante à prevenção e à repressão do trabalho escravo. Vale dizer, é 

perfeitamente possível que uma mesma conduta seja reprimida na instância administrativa, 

com a inserção do empregador na “Lista Suja”, por exemplo, e não haja condenação no 

âmbito criminal, o que, aliás, é mais comum de ocorrer. 

Nesse mesmo sentido, mais uma vez é o posicionamento do Governo Federal, 

manifestado por meio do Ministério do Trabalho e Emprego:  

Não há relação de condição entre uma e outra, e seria absurdo que o Estado 
Brasileiro ficasse inerte em face da exploração do trabalho análogo ao de 
escravo, com flagrante violação da dignidade humana dos trabalhadores e frustração 
do interesse público, apenas para efeito de se aguardar o decurso do processo 
penal. Tal medida seria transportar para os trabalhadores e a sociedade em 
geral o ônus do tempo do processo penal, ou seja, algo completamente 
incompatível com o princípio da prevalência do interesse público que deve reger a 
ação administrativa. Eis as razões pelas quais o trabalho análogo ao de escravo, a 
despeito de possuir um tipo incriminatório no Código Penal, possui diagramação 
própria para efeito de seu combate no âmbito administrativo. (BRASIL, 2011, p. 17) 
Grifos nossos. 

A independência das instâncias quando da configuração do trabalho escravo torna-se 

ainda mais visível quando são analisadas as ações de combate a essa forma de trabalho 

desumano, tais como o resgate dos trabalhadores pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel, 

a liberação de seguro desemprego específico para essas situações, a assinatura da Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, a assinatura de Termos de Ajuste de Conduta, a propositura de 

Ações Civis Públicas, de Dano Moral Coletivo e das Tutelas Inibitórias. Todas elas 

representam medidas judiciais ou extrajudiciais absolutamente independentes da esfera 

criminal, as quais comungam de um objetivo comum: prevenir e combater o trabalho escravo 

contemporâneo. 

Vale salientar que essa “nova” forma de interpretar o trabalho escravo 

contemporâneo, precedida da mudança de vários paradigmas, é urgente e necessária, a fim de 

acompanhar as constantes mudanças da realidade social, em especial as novas formas de 
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trabalho travadas na sociedade moderna. Este parece ser o posicionamento do Governo 

Federal, através do Ministério do Trabalho e Emprego: 
Os anos de atuação demonstraram que, de forma concomitante ao desenvolvimento 
da economia, à expansão das fronteiras agrícolas, e à liberação do trânsito de 
cidadãos entre países, houve significativas alterações nas formas de redução de 
pessoas à condição análoga à de escravo bem como nos mecanismos utilizados para 
mascarar tal prática. Se as práticas ilícitas evoluem, igualmente há que evoluir o 
Estado nas abordagens e condutas adotadas para garantir os direitos dos 
trabalhadores bem como a punição dos responsáveis. (BRASIL, 2011, p. 8) 

Dessa observação decorre a quebra de outro paradigma. Se até bem pouco tempo o 

trabalho escravo era associado somente ao trabalho no campo, agora esta forma de trabalho é 

verificada, com frequência, no meio urbano, em especial nas confecções e na construção civil 

(inclusive construtoras vencedoras de licitações para a realização de obras do PAC - Programa 

de Aceleração do Crescimento do Governo Federal). A propósito, jornais e revistas, como o 

Estado de São Paulo e a Veja, vêm noticiando a prática do trabalho escravo no setor urbano 

em grandes empresas, como Marisa, C&A, Pernambucanas e Zara, por exemplo.  

A partir da análise desse problema social, percebe-se a necessidade de mecanismos 

inovadores que fortaleçam as práticas de prevenção e combate ao trabalho escravo já 

existentes. Diante de tal fato, indaga-se acerca da possibilidade da utilização de meios 

extrajudiciais de solução de conflitos (justiça restaurativa e /ou mediação) como mais uma 

opção viável. 

 

2. DOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITO 

Os meios alternativos de solução de conflitos ganharam notoriedade por meio da 

obra de Bryant Garth e Mauro Cappelleti, traduzida e publicada no Brasil em 1988. Os 

autores, ao pontuarem as dificuldades do Poder Judiciário que levavam à ineficácia da atuação 

e, consequentemente, à falta de acesso à justiça em sua acepção material, chegaram a uma 

possível solução: as três “ondas” de acesso à justiça. 

E é justamente nessa terceira onda que foi dado um novo enfoque ao acesso à justiça, 

agora por meio de métodos alternativos ao sistema judicial, reconhecidamente como moroso e 

falido. Essa modificação seria necessária para que o direito passe de um estado “simbólico” 

para um estado real. 

Nesse contexto, observa-se que os meios alternativos de solução de conflitos são 

instrumentos de enorme importância para o fortalecimento e a melhoria da distribuição da 
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justiça, se prestando a complementar e a auxiliar o papel das instituições judiciárias, a fim de 

proporcionar uma melhoria na solução e na administração dos conflitos. 

A aplicação de tais meios em nosso país ainda é, de uma forma geral, incipiente, mas 

já podemos observar uma crescente utilização da conciliação para as causas consumeristas e 

para a mediação de conflitos familiares, por exemplo.  

A doutrina nacional sobre os meios extrajudiciais de solução de conflitos, acrescida 

da recomendação expedida pela Organização das Nações Unidas, indicando a utilização da 

justiça restaurativa como mais uma forma de solução de conflitos, despertou o interesse pelo 

referido instituto, uma vez que esse modelo já vem sendo testado em diversos países, após 

anos de aprofundamento teórico. 

Ao analisar a possibilidade da utilização dos mecanismos alternativos de solução de 

conflitos, Azevedo (2005, p. 138) atenta para o fato de que muitos ordenamentos jurídico-

processuais modernos são pluriprocessuais, ou seja, já são compostos de processo judicial, 

acrescido de fases de arbitragem, conciliação e mediação, entre outros. Com isso, busca-se um 

ordenamento jurídico que respeite as peculiaridades e as características de cada contesto 

fático, bem como a compatibilidade com o meio de solução de conflitos pertinente, a fim de 

reduzir as ineficiências inerentes aos mecanismos escolhidos para a solução de disputas.  

A ideia de institucionalizar os meios alternativos de solução de conflitos dentro do 

Poder Judiciário foi proposta inicialmente pelo professor Frank Sander, no fim da década de 

70, e foi posteriormente denominada Multi-door Couthouse System (Fórum de Múltiplas 

Portas).  

A organização judiciária proposta pelo autor parte do pressuposto de que há 

vantagens e desvantagens em cada uma das modalidades de solução de conflitos, sejam elas 

judiciais ou extrajudicias. Deste modo, devem ser consideradas as características específicas 

de cada conflito para se escolher o método de solução adequado.  

Em sua proposta, o Poder Judiciário seria um centro de resolução de disputas, que 

englobaria processos distintos agregados (mediação, conciliação, arbitragem, negociação, 

entre outros). 

No lugar de existir apenas uma “porta” – o processo judicial – como forma de acesso 

à justiça, haveria um sistema com um “centro de justiça”, organizado pelo Estado, no qual as 

partes poderiam se direcionar ou ser direcionadas à técnica mais adequada ao tipo de 

problema.  
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Atente-se que essa proposta parte de uma premissa bem simples: a de que deve-se 

utilizar no caso concreto a forma mais compatível e eficiente de solução do conflito dentre as 

várias possibilidades existentes. Assim, a mediação seria a forma mais adequada algumas 

vezes, enquanto que em outras seria a arbitragem ou o processo judicial, tudo isso a depender 

das características do caso concreto. 

Além da reconhecida lentidão do Poder Judiciário, Azevedo (2005, p. 139) menciona 

outros motivos para a busca da autocomposição como meio de solucionar controvérsias. O 

primeiro seria “a percepção de que o Estado tem falhado na sua missão pacificadora”. Já o 

segundo, a tendência quanto aos escopos do processo e do exercício da jurisdição de 

abandonar fórmulas exclusivamente positivadas (2005, p. 139). 

Um desses mecanismos “meta processuais” ou “paraprocessuais” seria a justiça 

restaurativa, que Azevedo (2005, p. 150) acredita ser parte da evolução do ordenamento 

jurídico processual penal, pois é um mecanismo mais eficientes para a resolução de litígios 

voltado à ressocialização, prevenção, educação, empoderamento e humanização do conflito, 

representando meio capaz de proporcionar amplo e efetivo acesso à justiça.  

 

3. JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Conflitos, disputas, litígios, assim como outros problemas sociais de várias ordens 

têm mobilizado o mundo. No presente artigo, destaca-se o trabalho escravo contemporâneo, o 

qual, dada a sua complexidade sócio-jurídica, demanda soluções criativas e inovadoras, a fim 

de prevenir e/ou reprimir sua ocorrência, para além das já existentes. Sendo assim, indaga-se 

se a justiça restaurativa seria uma possibilidade viável e compatível com as características do 

conflito ora analisado. 

No que diz respeito à terminologia, há várias designações para o mesmo fenômeno: 

“justiça transformadora ou transformativa”, “justiça relacional”, “justiça restaurativa 

comunal”, “justiça recuperativa” ou ainda “justiça participativa”. Jaccoud (2005, p. 163) 

afirma que o termo justiça restaurativa ainda é predominante, e que esse método já se 

desenvolveu de maneira exponencial em diversas partes do mundo. 

Afirma, ainda, que o termo é de inspiração anglo-saxônica - os precursores seriam as 

sociedades comunais (sociedades pré-estatais europeias e as coletividades nativas), que 

privilegiavam as práticas de regulamento social centradas na manutenção da coesão do grupo. 
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Tais práticas seriam observadas também entre os povos colonizados da África, da 

Nova Zelândia, da Áustria, da América do Norte e do Sul, bem como entre as sociedades pré-

estatais da Europa, e, na opinião de Jaccoud (2005, p. 164), só foram renegadas ao 

esquecimento pelo movimento de centralização dos poderes (principalmente pelo advento das 

monarquias de direito divino) e o nascimento das nações estado modernas. 

Como a justiça restaurativa é de origem estrangeira, a compatibilidade de tais 

práticas com o nosso ordenamento jurídico pátrio deve ser analisada com cautela, 

principalmente pelo fato de a maioria dos países que já adotam essa prática constituírem 

países seguidores do modelo commom law. Neste sentido é o pensamento de Pinto (2005, p. 

29): 
nos os países do sistema common law, o sistema é mais receptivo à alternativa 
restaurativa (restorative diversion), principalmente pela chamada discricionariedade 
do promotor e da disponibilidade da ação penal (prosecutorial discretion), segundo 
o princípio da oportunidade. Naquele sistema há, então, grande abertura para o 
encaminhamento de casos a programas alternativos mais autônomos, ao contrário do 
nosso, que é mais restritivo. 

 

Diante da visibilidade e da crescente utilização da justiça restaurativa em outros 

países como meio extrajudicial de solução de conflitos, problema de relevante importância é 

delimitar um conceito para este procedimento, já que ele não está expressamente previsto no 

ordenamento jurídico brasileiro (o que já dificulta, de plano, a sua implementação no Brasil). 

Cumpre salientar que, no plano internacional, temos os seguintes princípios básicos 

sobre justiça restaurativa, todos enunciados na Resolução do Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas, datados de 13 de Agosto de 2002, 
1. Programa Restaurativo - se entende qualquer programa que utilize processos 
restaurativos voltados para resultados restaurativos. 
2. Processo Restaurativo - significa que a vítima e o infrator, e, quando apropriado, 
outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, participam coletiva 
e ativamente na resolução dos problemas causados pelo crime, geralmente com a 
ajuda de um facilitador. O processo restaurativo abrange mediação, conciliação, 
audiências e círculos de sentença. 
3. Resultado Restaurativo - significa um acordo alcançado devido a um processo 
restaurativo, incluindo responsabilidades e programas, tais como reparação, 
restituição, prestação de serviços comunitários, objetivando suprir as necessidades 
individuais e coletivas das partes e logrando a reintegração da vítima e do infrator. 
(grifos nossos) 

 

Para Jaccoud (2005, p. 165), o conceito original de justiça restaurativa foi criado por 

um psicólogo americano, Albert Eglash, em 1975, e estaria distante dos princípios da justiça 

restaurativa anteriormente referenciados, pois foi fruto de uma conjuntura complexa, 
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diretamente associada, em seu início, ao movimento de descriminalização, e passou por várias 

fases, até ser inserida em todas as etapas do processo penal, na década de 90. 

Para Azevedo (2005, p. 140), justiça restaurativa pode ser conceituada como 
a proposição metodológica por intermédio da qual se busca, por adequadas 
intervenções técnicas, a reparação moral e material do dano, por meio de 
comunicações efetivas entre vítimas, ofensores e representantes da comunidade 
voltadas a estimular: i) a adequada responsabilização por atos lesivos; ii) a 
assistência material e moral de vitimas; iii) a inclusão de ofensores na comunidade; 
iv) o empoderamento das partes; v) a solidariedade; vi) o respeito mútuo entre 
vítima e ofensor; vii) a humanização das relações processuais em lides penais; e 
viii) a manutenção ou restauração das relações sociais subjacentes eventualmente 
preexistentes ao conflito. (grifos nossos) 
 

Pinto (2005, p. 20) entende que a justiça restaurativa  
baseia-se num procedimento de consenso, em que a vítima e o infrator, e, quando 
apropriado, outras pessoas ou membros da comunidade afetados pelo crime, como 
sujeitos centrais, participam coletiva e ativamente na construção de soluções para a 
cura das feridas, dos traumas e perdas causados pelo crime (grifos nosso).  
 

Para este autor, a justiça restaurativa é um processo estritamente voluntário, 

relativamente informal, e tem lugar preferencialmente em espaços comunitários, sem o peso e 

o ritual solene da arquitetura do cenário que se observa no Poder Judiciário, com a 

participação de um ou mais mediadores ou facilitadores, podendo ser utilizadas técnicas de 

mediação, conciliação e transação para o alcance de resultados restaurativos. 

Nesse sentido, também é o pensamento de De Vitto (2005, p. 43), que em 

profundidade descreve o seu entendimento acerca do modelo restaurador: 
... o modelo integrador se apresenta como o mais ambicioso plano de reação ao 
delito. Ele volta sua atenção não só para a sociedade ou para o infrator, mas 
pretende conciliar os interesses e expectativas de todas as partes envolvidas no 
problema criminal, por meio da pacificação da relação social conflituosa que o 
originou. Deste modo, pugna pela restauração de todas as relações abaladas, o que 
inclui, mas não se limita, à reparação dos danos causados à vítima e à comunidade, a 
partir de um postura positiva do infrator. 

 

Para De Vitto (2005, p. 49), o modelo de justiça restaurativa busca intervir 

positivamente em todos os envolvidos no fenômeno criminal, e se propõe a tocar a origem e a 

causa daquele conflito, para, a partir daí, possibilitar o amadurecimento pessoal do infrator, 

assim como a redução dos danos experimentados pela vítima e pela comunidade, com notável 

ganho na segurança social.   

Para Paz e Paz (2005, p. 126), a justiça restaurativa é alternativa viável ao sistema 

penal, representando uma maneira diferente de pensar o delito e a resposta às suas 

consequências, pois habilitam a vítima, o ofensor e os membros afetados da comunidade 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

240



 

 

diretamente envolvidos a buscar, junto ao Estado, uma resposta ao delito, integrando-os à 

comunidade.  

Como se pode observar, todos os autores, inclusive De Vitto (2005, p. 48), entendem 

que a justiça restaurativa representa um novo paradigma aplicado ao processo penal, que 

busca intervir de forma efetiva no conflito que é exteriorizado pelo crime e restaurar as 

relações que foram abaladas a partir desse evento. 

Outro ponto que merece destaque nas propostas dos autores analisados diz respeito 

aos pressupostos do processo restaurativo. Este só teria lugar quando o acusado viesse a 

assumir a autoria e quando da existência de um consenso entre as partes sobre como os fatos 

aconteceram, sendo vital o livre consentimento, tanto da vítima como do infrator, que podem 

desistir do procedimento a qualquer momento. 

Isso porque a justiça restaurativa objetiva oportunizar e encorajar as pessoas 

envolvidas a dialogarem e a chegarem a um acordo, como sujeitos centrais do processo 

autocompositivo, o qual tem por premissa a igualdade (ou, pelo menos, uma paridade 

mínima) e a liberdade das partes, desde a aceitação do procedimento restaurativo até o último 

instante, onde poderá haver celebração de acordo ou não.  

Também é consenso entre os autores mencionados o entendimento de que a simples 

punição, tal como positivada na lei, não considera os fatores emocionais e sociais, de modo 

que seria fundamental para as pessoas afetadas pelo crime restaurar o trauma emocional - os 

sentimentos e relacionamentos positivos. Sob esta perspectiva, é possível verificar um dos  

objetivos da justiça restaurativa: reduzir o impacto dos crimes sobre a vida das vítimas da 

criminalidade.  

Quanto aos tipos de litígios adequados à justiça restaurativa, não há consenso na 

doutrina analisada. Isto porque não há previsão legal do uso das práticas restaurativas no 

Brasil. Mesmo assim, os autores observam a compatibilidade e a adequação desse 

procedimento com várias formas de litígio. 

Pinto (2005, p. 32) afirma que o Estatuto do Idoso possibilita a utilização da justiça 

restaurativa, assim como os “delitos envolvendo violência doméstica, as relações de 

vizinhança, no ambiente escolar ou na ofensa à honra” (p. 20). 

Já Azevedo (2005, p. 141) afirma que ela é mais adequada para os crimes contra a 

propriedade (property crimes) e crimes de lesão corporal leve (minor assaults). Entretanto, 

adverte que há uma tendência mundial, retratada na Resolução nº 2002/12 do Conselho 
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Econômico e Social da Organização das Nações Unidas, no sentido de se estabelecerem 

estudos em políticas públicas referentes à aplicação dos princípios da Justiça Restaurativa em 

crimes de médio e acentuado potencial ofensivo. 

Da análise dos conceitos, dos objetivos, dos pressupostos e das hipóteses da justiça 

restaurativa, percebe-se que ela somente poderia ser aplicada, e em tese, às consequências 

penais decorrentes da prática do trabalho escravo contemporâneo, ressalvando o que fora 

afirmado no início do artigo quanto à possibilidade de repercussão penal e/ou civil e/ou 

administrativa do trabalho escravo. 

 

4. MEDIAÇÃO 

No procedimento restaurativo há a possibilidade de utilização de várias técnicas, 

inclusive a utilizada da mediação como uma das formas de facilitação do diálogo. Adotando 

esse posicionamento vários autores, inclusive Jaccoud (2005, p. 179), afirmam que a 

mediação é uma das formas pelas quais é possível se chegar a um resultado restaurativo. 

Da análise dos Princípios Básicos sobre Justiça Restaurativa, enunciados na 

Resolução do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, também é possível constatar 

o quanto afirmado por estes autores: que a justiça restaurativa pode se valer de vários 

métodos, inclusive, da mediação. 

A mediação, mais uma alternativa à judicialização dos conflitos ou ao fenômeno da 

litigiosidade latente, é, segundo Sales (2010, p. 1), um “mecanismo consensual de solução de 

conflitos por meio do qual uma terceira pessoa imparcial – escolhida ou aceita pelas partes – 

age no sentido de encoraja e facilitar a resolução de uma divergência”.  

Para esta autora a mediação pode ser aplicada aos mais diversos campos de atuação, 

mas, pelas suas peculiaridades, é mais adequada para solucionar conflitos surgidos em 

relações continuadas, como as familiares, de vizinhança e escolares, mas não descarta sua 

utilização em outras searas.  

O terceiro imparcial (mediador) tem por objetivo aproximar as partes envolvidas no 

conflito. Para tanto, pode se valer de várias técnicas como o diálogo colaborativo, a escuta 

ativa, a observação das expressões corporais, perguntas abertas e o reconhecimento das 

diferenças entre os envolvidos no conflito.   
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O mediador participa de reuniões com as partes envolvidas no conflito coordenando 

a discussão, facilitando a comunicação e auxiliando os envolvidos a obterem uma solução 

consensual por meio de técnicas, não sendo possível, entretanto, a imposição de solução. 

A mediação como alternativa de resolução dos conflitos se mostra como ótimo 

instrumento de acesso à justiça, proporcionando ao cidadão a satisfação de seu interesse 

resistido por meio da cooperação e do diálogo, aproximando os interessados e 

conscientizando-os de forma eficiente a buscarem, por si mesmos, opções viáveis e eficazes 

para solução de seus conflitos.  

Ressalte-se que a mediação também pode ser utilizada de modo preventivo a má 

administração dos conflitos, pois estimula as partes a se posicionarem por meio de uma 

comunicação pacífica o que favorece afirmação de uma cultura da paz. 

Esta modalidade de autocomposição, em que há participação de terceiro que irá 

facilitar o diálogo, também pode ocorrer na esfera penal e é denominada mediação penal. 

Segundo Paz e Paz (2005, p. 131) essa medida busca a “intervenção de um terceiro, de uma 

solução, negociada livremente entre as partes, para um conflito nascido de uma infração 

penal, no marco de um processo voluntário, informal, e confidencial”. 

Pinto (2005, p. 23) afirma que as primeiras experiências modernas com mediação 

entre infrator e vítima, foram colocadas em prática nos anos setenta e já apresentavam 

características restaurativas, pois a vítima descrevia sua experiência e o impacto que o crime 

lhe trouxe e o infrator apresentava uma explicação à vítima. 

Azevedo (2005, p. 142), assim como Sales (2010), menciona que existem vários 

tipos de mediação (familiar, comunitária, empresarial, institucional). Entretanto, afirma que a 

mediação vítima-ofensor possui uma série de características intrínsecas que a distingue das 

demais. Ou seja, este autor acredita na possibilidade da utilização da mediação no âmbito civil 

e penal, mas, em sua opinião haveria uma série de diferenças entre os institutos, motivo pelo 

qual ele tenta explicar detalhadamente como a mediação penal poderia ser utilizada na justiça 

restaurativa. 

Ressalte-se que, a despeito de ser um dos métodos de se praticar a justiça 

restaurativa, a mediação penal permanece sendo espécie do gênero autocompositivo 

denominado de mediação. Trata-se, em sua gênese, do mesmo processo anteriormente 

descrito em que as partes em disputa escolhem um terceiro, neutro (sem interesse na causa), 
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podendo contar com o auxílio de um co-mediador, para facilitar-lhes o diálogo e auxiliá-las a 

chegar a um acordo, pondo fim à controvérsia existente.  

Destaque-se o fato de que a mediação ainda não está prevista no ordenamento 

jurídico brasileiro, muito menos na esfera criminal, de modo que em ambos os casos a 

aceitação pelos possíveis mediandos não pode ser imposta, nem direta, nem indiretamente. 

Ou seja, em todos os casos em que se vislumbra a possibilidade de utilização desta 

técnica de solução de conflitos deve haver a concordância das partes na escolha e participação 

do procedimento, assim como as obrigações acordadas devem atender ao princípio da 

proporcionalidade, não sendo possível de negociação de direitos indisponíveis, ainda que por 

vontade e interesse das partes.  

Além disso, parte-se do pressuposto que as partes têm liberdade para convencionar, 

que são minimamente iguais (igualdade material) e que o acordado não fira a dignidade 

humana. Somente se atendidos estes requisitos, ambos poderão participar da mediação, pois 

restará assegurada a regularidade e legitimidade do processo decisório autocomposto - caso 

contrário, haverá notória imposição da vontade de um dos mediandos sobre a vontade do 

outro. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se que o conceito de “trabalho escravo contemporâneo” não pode ficar 

adstrito ao tipo do art. 149 do Código Penal, uma vez que as instâncias cíveis e 

administrativas são independentes e se valem de conceitos diversos para justificar sua atuação 

preventiva e repressiva contra esta forma aviltante de trabalho, havendo, inclusive, outras 

modalidades de sanção independente das previstas na legislação penal.   

Ademais disso, as modificações engendradas nas relações laborais na sociedade 

moderna originam diversas modalidades de superexploração da mão de obra, de modo que 

são necessários novos mecanismos de prevenção e repressão que consigam extirpar o trabalho 

escravo contemporâneo.   

Concluiu-se que os meios alternativos de solução de conflitos são excelentes 

instrumentos de acesso à justiça, já presentes no ordenamento jurídico pátrio em várias 
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situações, mas cada uma das modalidades precisa ser compatível com o tipo de litígio que se 

pretende solucionar. 

Verificou-se que a justiça restaurativa é compatível com o ordenamento jurídico 

brasileiro e tem utilização apropriada à esfera penal, devendo-se respeitar todos os seus 

pressupostos, em especial, a igualdade entre as partes. Somente a partir do equilíbrio do 

empoderamento entre as partes é que se pode falar em uma solução restauradora.  

Ocorre que no “trabalho escravo contemporâneo” a tipificação penal é de difícil 

configuração, de modo que o uso da justiça restaurativa, meio autocompositivo, como forma 

de prevenção/repressão a esta forma de trabalho na esfera penal banalizaria, ainda mais, o 

crime previsto no art. 149, do Código Penal. 

Apesar da relação de trabalho (inclusive, escravo) ser uma relação continuada, 

contatou-se não ser possível a utilização da mediação como forma alternativa de 

prevenção/repressão do trabalho escravo contemporâneo, seja no âmbito civil ou penal, pois 

os direitos envolvidos têm o traço da indisponibilidade e não há, notoriamente, o pressuposto 

da igualdade entre as partes. 

Da análise do que fora estudado, conclui-se que, apesar das vantagens trazidas pela 

utilização da mediação e da justiça restaurativa, como meios alternativos de solução de 

conflitos, elas não são compatíveis nem adequadas à prevenção e/ou combate do “trabalho 

escravo contemporâneo”, ainda que sejam utilizadas apenas para os efeitos penais de tal 

prática. 

Tudo isso porque a obediência às normas de saúde e de segurança do trabalhador, 

assim como os direitos fundamentais e demais direitos indisponíveis, representam patamares 

mínimos civilizatórios que não podem ser negociados.  
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Conflito e cooperação: as vantagens da arbitragem1 

Conflict and cooperation: the advantages of arbitration 
              

Ricardo Soares Stersi dos Santos2 

Horácio Wanderlei Rodrigues3 

 

Resumo: Conflito e cooperação coexistem na Sociedade desde a antiguidade. A arbitragem 

é uma forma de resolução de conflitos que está presente em grande parte dos sistemas 

jurídicos. Deve ser analisada na sua função de aplicar o direito e pacificar a Sociedade. Por 

meio da arbitragem, em razão de algumas das suas características, é possível promover a 

distribuição da justiça de forma mais rápida e efetiva, realizando plenamente algumas das 

expectativas da Sociedade de acesso a uma ordem jurídica justa. São várias as vantagens da 

arbitragem destacadas no artigo: a possibilidade de escolha do árbitro; a possibilidade de 

escolha das regras aplicáveis; a rapidez do processo arbitral; a confidencialidade. 

Palavras chave: Conflito; Cooperação; Arbitragem e suas vantagens. 

 

Abstract: Conflict and cooperation coexist in Society since the ancient ages. The arbitration 

is a means of dispute resolution that exists in most legal systems.  Its analysis shall be 

grounded on its capacity to apply the law and to pacify Society. Through arbitration, due to 

some of its characteristics, it is possible to promote the distribution of justice in a faster and 

more effective manner, achieving some of the Society expectations regarding a fair legal 

system. There are various advantages of arbitration highlighted in the article: the choice of 
                                                 
1 Este artigo integra o Projeto de Pesquisa “Limites e possibilidades da eficácia da prestação jurisdicional no 
Brasil”, apoiado com recursos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ Acadêmico) e da CAPES. 
2 Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Pós-Doutorado na Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE). Professor dos Cursos de Graduação e de Pós-graduação em Direito da UFSC 
e do Curso de Pós-Graduação em Relações Internacionais da UFSC. 
3 Doutor e Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com estágio de Pós-
doutorado em Filosofia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Professor Titular do 
Departamento de Direito da UFSC, lecionando no Curso de Graduação e no Programa de Pós-graduação 
(PPGD - Mestrado e Doutorado). Sócio fundador do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Direito (CONPEDI) e da Associação Brasileira de Ensino do Direito (ABEDi). Membro do Instituto 
Iberomericano de Derecho Procesal (IIDP). Coordenador do Núcleo de Estudos Conhecer Direito (NECODI), 
do Departamento de Direito da UFSC. Pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq). 
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arbitrator; the choice of applicable rules; the speed of the arbitration proceedings; the 

confidentiality. 

Key words: Conflict; Cooperation; Arbitration and its advantages 

 

1 – Cooperação e Conflito 

A vida em Sociedade é marcada pela profusão de objetivos que cada indivíduo 

e/ou grupo pretendem satisfazer. Tais objetivos podem ser materiais e imateriais e a cada 

um é atribuído uma determinada quantidade de valores. 

Nem sempre os valores atribuídos pelas partes a um determinado bem são iguais 

ou equivalentes.  

Na busca pela realização dos objetivos, os agentes podem cooperar e/ou conflitar. 

Entelman (2005, p. 49) define as condutas de cooperação como as hipóteses em 

que os agentes percebem que possuem objetivos comuns ou coincidentes numa relação 

social e decidem ajustar suas condutas de forma a permitir a satisfação dos objetivos de 

cada um. 

O conflito surge quando numa dada relação social os agentes percebem os seus 

objetivos como incompatíveis de serem realizados ao mesmo tempo. 

Weber (2002, p. 67) atrela a ideia de conflito a categoria luta reconhecendo como 

tal as ações de cada agente com a finalidade de “[...] satisfazer a vontade própria, 

prevalecendo contra a resistência de outros [...]”.  

A uma distinção entre luta violenta e luta pacífica (competição). Se na primeira é 

empregada pelos atores social a violência física para a satisfação dos interesses, na segunda 

há uma “[...] tentativa formalmente pacífica de obter o controle de oportunidades e 

vantagens também cobiçadas por outros” (WEBER, 2002, p. 67) 

O conflito e a cooperação são comuns no nosso dia a dia. Nascem da nossa vida 

em Sociedade e fazem parte do desenvolvimento e transformação dos seres humanos e da 

Sociedade. O conflito e a cooperação são utilizados quer para manter o “status quo” quer 

para criar uma nova realidade. 

Para Mitchell (1989, p.07) os conflitos são inevitáveis porque existem na 

Sociedade situações de escassez de recursos, de divisão de funções e de diferenças de poder 

empregados na disputa por um número limitado de bens. 
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A maior complexidade da Sociedade hoje, pós-industrialização e urbanização, 

gerou um incremento significativo nos conflitos em virtude de uma comunicação maior 

entre os indivíduos e os grupos; o estímulo à competição decorrente dos modelos 

econômicos; os destaques culturais que são dados às numerosas formas de diferenciação e 

de estratificação sociais (étnicas, linguísticas, de gênero, de orientação sexual, de classe 

social, de formação educacional, etc). 

Em contrapartida, a Sociedade reconhece a necessidade de administrar os conflitos 

adequadamente para impedir que se tornem recorrentes e intermináveis e, 

consequentemente, que gerem uma ameaça significativa e comprometimento, de acordo 

com Álvarez (2003, p.51) “[...] os projetos ou patrimônio dos indivíduos, grupos ou 

entidades de uma comunidade”.4 

Os conflitos afetam a todos os envolvidos e, por vezes, pode levar a uma paralisia 

na possibilidade de se alcançar objetivos, gerando uma frustração comum.  

A continuidade de um conflito também pode comprometer os projetos e as 

políticas públicas de um Estado, já que à administração dos recursos públicos ficam 

subordinados ao esforço empreendido pelo Estado para colocar fim ao conflito. 

Uma vez estabelecido o conflito, cada agente passará a adotar os comportamentos 

que julgarem compatíveis para realizar os seus objetivos e, concomitantemente, em impedir 

que os demais os alcancem.  

São comportamentos atrelados a necessidade de resolver o conflito, pois somente a 

sua resolução vai permitir que o agente possa alcançar o bem que busca. 

Assim como a Sociedade convive com os conflitos também estabelece meios de 

administrar e gerar decisões que os resolvam.  

Os meios de solução de conflitos existem independentemente da existência ou não 

do Estado. As Sociedades anárquicas, como a Sociedade Internacional, também possuem 

estruturas e processos destinados à solução de conflitos. 

Os meios de resolução de conflitos são os mais diversos possíveis. Os mais 

comuns são: negociação, conciliação, mediação, arbitragem e a forma judicial.  

Tal como o conflito e a cooperação, os meios de resolução de conflito são 

modalidades de relações sociais. 

                                                 
4 los proyectos o patrimônios de los indivíduos, grupos o entidades de uma comunidad. (Tradução livre) 
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Para Entelman (2005, p. 46) as relações sociais são definidas pelas condutas 

interdependentes e recíprocas dos agentes em que a conduta de cada um é compreendida, 

orientada e resolvida a partir da conduta dos demais, dando sentido as ações. 

Não é possível pensar as relações sociais e, consequentemente, o conflito, a 

cooperação e os meios de resolução de conflitos sem entender a importância da 

comunicação humana. As relações sociais são relações de comunicação. Assim em cada 

conflito, cooperação e meios de resolução de conflitos existem processos comunicacionais 

interferindo no seu surgimento, compreensão e atuação. 

Uma parcela dos conflitos existentes na Sociedade se enquadra na modalidade dos 

conflitos jurídicos.  

A ideia dos conflitos jurídicos parte do pressuposto de que o objetivo buscado por 

pelo menos um dos agentes é protegido por uma ordem jurídica. Tal ordem jurídica é 

invocada pelo agente como um mandamento de natureza obrigatória que lhe assegura a 

possibilidade de satisfazer o seu objetivo em detrimento dos demais.  

A mesma ordem jurídica também é invocada para obrigar os demais agentes a 

cessarem a sua resistência e permitir que o detentor do direito tenha acesso ao bem 

protegido pela norma jurídica. 

Por meio do Direito se busca estabelecer uma maneira de administrar os conflitos 

nascidos no âmbito da Sociedade, assim como criar uma direção de condutas aplicáveis a 

todos os integrantes.  

Na sua função de direção de condutas, o Direito busca assegurar que os indivíduos 

aceitem e incorporem, em seus comportamentos, as condutas previstas nas normas 

estabelecidas pela Sociedade. Para o presente artigo, entretanto, importará unicamente a 

função de administração dos conflitos efetuada pelo Direito. 

Para Rocha “[...]o conflito nasce da inefetividade das normas de direção das 

condutas, ou seja, o conflito nasce quando falha a função de direção das condutas.”5  

Não é fácil definir o que seja conflito jurídico. Opta-se aqui pelo sentido jurídico 

de conflito, também designado como lide, descrito por Caivano, Gobbi e Padilla (1997, p. 

117) devidamente fundamentados nas idéias de Carnelutti6, para os quais: 

                                                 
5 Rocha, 1999, p. 29. 
6 Para Carnelutti a lide se define pelo embate ou pela contraposição de interesses surgidos no âmbito das 
relações sociais, podendo ou não ser canalizados para o processo. (Carnelutti,  1947, p. 44.) 
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[...] o conflito se manifesta como uma contraposição intersubjetiva de 
direito e obrigações, como um fenômeno que se produz quando a respeito 
de um mesmo bem coexistem duas pretensões conjuntas, ou melhor, uma 
pretensão por um lado e uma resistência por outro.7 

Um vez estabelecido o conflito jurídico é necessário verificar na ordem jurídica os 

meios colocados a disposição da Sociedade para solucionar tais conflitos. 

Para que haja um efetivo acesso à justiça os meios de resolução de conflitos 

estabelecidos na ordem jurídica devem ser aptos a promover adequadamente a pacificação 

social; ser de fácil acesso a população como um todo (economicamente viáveis); e auxiliar 

na promoção da cultura e do conhecimento dos direitos individuais e coletivos. Tais meios 

também devem levar em conta, na medida do possível, a possibilidade dos indivíduos e 

grupos poderem livremente escolher as formas que reputarem mais adequadas de 

solucionar os seus problemas e de participarem dos procedimentos. 

Os modelos de solução de conflitos jurídicos podem ser classificados em: 

Autotutela, Autocomposição e Heterocomposição. 

Na autotutela o conflito é solucionado mediante o emprego da violência. Desta 

forma o uso ou a ameaça de utilização da força (quando crível) permitem cessar a 

resistência dos opositores que impediam a satisfação dos interesses.  

Calmon (2007, p. 29) destaca que a autotutela é utilizada de forma generalizada 

apenas em sociedades primitivas, já que o uso em maior escala geraria “[...] descontrole 

social e à prevalência da violência.” 

Os exemplos mais comuns de autotutela são: guerra, embargos, bloqueio, greve, 

legítima defesa, rompimento de relações diplomáticas, retirada do embaixador, etc. 

A autotutela coincide com a autocomposição no que tange a quem tem o poder de 

decidir o conflito. Tanto em um quanto em outro o poder decisório de solucionar o conflito 

se restringe aos próprios atores do conflito.  

A diferença é que na autocomposição a solução do conflito é construída pelos 

próprios atores por meio do acordo ou de manifestação unilateral de uma das partes que 

modifica o seu comportamento e permite que os demais satisfaçam os próprios interesses. 

                                                 
7 el conflicto se manifiesta como una contraposición intersubjetiva de derechos y obligaciones, como un 
fenómeno que se produce cuando respecto de un mismo bien coexisten dos pretensiones encontradas o bien 
una pretensión por un lado y una resistencia por el otro. (Tradução libre) 
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A autocomposição, assim, é a solução do conflito pelas próprias partes interessadas por 

meio do acordo ou de manifestação unilateral.  

São exemplos de manifestação unilateral para colocar fim ao conflito: a 

desistência, a renúncia, a submissão. Em qualquer um destes casos o interesse maior do 

agente passa a ser cessar o conflito (seja porque lhe é conveniente modificar sua conduta; 

porque está convencido que o outro têm razão ou porque não possuí mais meios de se 

opor). 

É possível a intervenção de terceiros em algumas formas de autocomposição. O 

terceiro, entretanto, não recebe o poder de decidir o conflito em substituição à vontade das 

partes. As formas mais comuns de intervenção de terceiros na autocomposição são a 

mediação, a conciliação, o ombudsman, etc. 

Na heterocomposição o conflito é resolvido por um terceiro, escolhido ou não 

pelas partes, que adjudica o poder de decidir antes pertencente as partes. A decisão do 

terceiro é vinculativa em relação às partes. 

Se na autocomposição o poder de resolver os conflitos pertence às partes na 

heterocomposição o poder é atribuído a um terceiro. São exemplos de heterocomposição a 

arbitragem, a forma judicial, o processo administrativo, court anexed arbitration, algumas 

situações de rent a judge. 

No presente trabalho faremos maiores considerações apenas sobre a arbitragem. 

 

2 – Arbitragem 

 Não é tarefa das mais fáceis apresentar um conceito “universal” para a arbitragem. 

O conceito operacional de arbitragem esbarra nas características identificadas como 

relevantes para o instituto. 

Cretella Junior (1988, p.128) conceitou a arbitragem como sendo: 

[...]sistema especial de julgamento, com procedimento, técnica e 
princípios informativos próprios e com força executória reconhecida pelo 
direito comum, mas a este subtraído, mediante o qual duas ou mais 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado ou de direito público, em 
conflito de interesses, escolhem de comum acordo, contratualmente, uma 
terceira pessoa, o árbitro, a quem confiam o papel de resolver-lhes a 
pendência, anuindo os litigantes em aceitar a decisão proferida.  
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Para Fouchard, Gaillard e Goldman (1996, p. 11-12) por meio da arbitragem “[...] 

as partes convencionam submeter sua disputa a particulares que eles escolhem [...]”.8 

Naves (1925, p.15), nos primórdios do século XX, destacou o juízo arbitral como 

“[...] a discussão e julgamento de uma controversia entre duas ou mais pessoas, sobre 

determinada relação de direito, perante árbitros.” 

David (1981, p. 09) destaca que a arbitragem é uma técnica que visa solucionar 

uma ou mais questões decorrentes da relação de interesses entre duas ou mais pessoas por 

outra ou por outras pessoas (o árbitro ou os árbitros), sendo que os poderes destas decorrem 

de uma convenção privada estabelecida por aquelas, bem como a decisão que proferem 

sobre a disputa e sem que tenha(m) sido investida(s) de tal missão pelo Estado.9 

As definições de arbitragem acabam por revelar alguns dos principais aspectos do 

instituto:  

a) As partes tem o poder de estabelecer, por meio da convenção de arbitragem (contrato 

privado), que a solução das disputas decorrentes de certos conflitos serão realizadas por um 

terceiro, designado árbitro ou por um grupo de pessoas (órgão colegiado), designado no 

Brasil como tribunal arbitral;  

b) As partes escolhem quem será o árbitro ou os árbitros. Em razão disto podem delegar o 

poder de apontar o árbitro ou os árbitros a outras pessoas ou instituições;  

c) O laudo arbitral é, em regra, obrigatório para as partes. Desta forma a decisão do árbitro 

vincula as partes. 

d) A escolha válida da arbitragem, por meio de convenção de arbitragem, implica na 

atribuição de competência ao árbitro para julgar o conflito de interesses das partes. A 

escolha válida da arbitragem também implica na exclusão da competência dos órgãos do 

Poder Judiciário para o julgamento do mérito do conflito. 

A arbitragem pode ser classificada em arbitragem ad hoc ou institucional.  

Na arbitragem ad hoc o árbitro é escolhido diretamente pelas partes que também 

escolhem as regras aplicáveis para o caso específico. 
                                                 
8 […] les parties conviennent de soumettre leur différend au jugement de particuliers qu´elles choisissent […]. 
Tradução livre. 
9 O conceito apresentado é estabelecido a partir de uma tradução não fiel de: [...]  L´arbitrage est une 
technique visant à faire donner la solution d´une question, intéressant les rapports entre deux ou plusieurs 
personnes, par une ou plusieurs autres personnes – l’arbitre ou les arbitres – lesquelles tiennent leurs pouvoirs 
d´une convention privée et statuent sur la base de cette convention, sans être investis de cette mission par 
l´Etat.(DAVID, 1991, p. 09). 
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Santos (2004, p. 28) indica que na arbitragem ad hoc “Cabe às partes, dentro dos 

limites impostos pela ordem jurídica [...], criar, organizar e estipular as regras relativas ao 

desenvolvimento do processo arbitral, até que seja proferida a sentença arbitral, bem como 

sobre as regras de direito de fundo aplicáveis ao mérito do litígio.” 

Para Rechsteiner (2001, p. 21), na arbitragem ad hoc: 
[...] as próprias partes determinam as regras processuais a serem seguidas 
pelo tribunal durante o procedimento arbitral. A liberdade de decisão, 
aqui, costuma ser ampla, tão-só restrita por normas cogentes ou 
imperativas, relacionadas ao procedimento arbitral, advindas do 
ordenamento jurídicos do país em que tem sede o tribunal arbitral. 

No mesmo sentido Redfern e Hunter (1999, p. 44) apontam que “A arbitragem ad 

hoc é regida sob regras de procedimento que são adotadas para os propósitos da 

arbitragem.10 Os mesmos autores apontam que as regras de procedimento da arbitragem ad 

hoc são escolhidas a partir das regras  previamente estabelecidas por certas organizações 

como a UNCITRAL11; as vezes são escolhidas diretamente pelas partes; em determinadas 

situações são delegadas aos membros do tribunal arbitral; ou por formas de combinação dos 

itens anteriores. (REDFERN; HUNTER, 1999, p. 44) 

Para Redfern e Hunter (1999, p. 47-48) as maior vantagem da arbitragem ad hoc é 

a necessidade de cooperação das partes e dos seus conselheiros, que vão fazer suas escolhas 

norteadas pelos fatos que originaram o conflito (escolhas das regras sobre medida para o 

conflito). A arbitragem ad hoc permite uma maior flexibilidade na adequação das regras 

escolhidas pelas partes e é muita utilizada na resolução de conflitos entre Estados. 

A desvantagem principal da arbitragem ad hoc é a possibilidade maior de adoção 

de condutas protelatórias pelas partes, visando retardar a arbitragem. Por se tratar de 

modalidade que demanda maior cooperação entre as partes, uma vez surgido o conflito 

estas podem ter maior dificuldade em se porem de acordo a respeito da escolha do árbitro, 

das regras aplicáveis, do tempo de duração da arbitragem, da sede da arbitragem, entre 

outros pontos. 

A arbitragem institucional é oferecida por instituições públicas ou privadas, 

nacionais ou internacionais, com finalidades gerais ou específicas, que tem entre os seus 

                                                 
10 “Na ad hoc arbitration is conducted under rules of procedure which are adopted for the purposes of the 
arbitration.” Tradução livre. 
11 United Nations Commission on International Trade Law. Comissão das Nações Unidas para o Direito 
Comercial Internacional. Tradução livre. 
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objetivos à prestação de arbitragens.12 Na arbitragem institucional as instituições de 

arbitragem “[...] além de fiscalizar o andamento do procedimento arbitral, administra-o, 

auxiliando às partes e aos árbitros no que for necessário.” (RECHSTEINER, 2001, p. 22) 

Carmona (1998, p. 90) afirma que são vários os finalidades possíveis para as 

instituições de arbitragem, destacando: 

a) instituições de natureza essencialmente arbitral, cujo escopo exclusivo 
é organizar e levar adiante o processo arbitral [...]; b) instituições que 
acumulam competências mistas, ou seja, organizam, promovem e 
regulamentam o comércio e, eventualmente, assumem funções de tribunal 
arbitral ou facilitam a organização e funcionamento da arbitragem; c) 
órgãos de natureza essencialmente corporativa, que velam por interesses 
de um setor, ramo ou profissão e que resolvem, através da arbitragem, 
questões relativas à sua área específica de atuação [...]; d) instituições de 
competência geral (multissetorial), que conhecem de toda a classe de 
arbitragens comerciais [...]; e) instituições de caráter científicio, que se 
ocupam da arbitragem do ponto de vista da investigação e da pesquisa, 
promovendo seu desenvolvimento através de publicações e atividades 
culturais; f) instituições de caráter universal, de vocação multissetorial e 
universalista [...]. 

Atualmente existe um número expressivo de instituições de arbitragem porém 

poucas são reconhecidas internacionalmente.  

A credibilidade das instituições de arbitragem é construída principalmente: a) a 

partir do aparato institucional disponibilizado aos interessados em resolver conflitos pela 

via arbitral, como as facilidades materiais disponibilizadas (ambientes, aparato tecnológico, 

organização administrativa); b) a qualidade e competência dos árbitros que compõem a lista 

oferecida pela instituição; c) a qualidade dos laudos arbitrais proferidos tanto no que diz 

respeito a competência na análise do mérito do conflito quanto aos cuidados adotados no 

andamento do processo arbitral e na elaboração do laudo arbitral, na medida em que 

diminuem as possibilidades de impugnação perante os órgãos do Poder Judiciário. 

Para Redfern e Hunter (1999, p 45) a principal vantagem da arbitragem 

institucional é a incorporação automática que as partes fazem ao seu conflito das regras da 

instituição arbitral. Tais regras estabelecem mecanismos de superação de impasses quando 

uma das partes adota uma postura pouco colaborativa na arbitragem (quando se recusa a 

apontar o nome do árbitro por exemplo).  

                                                 
12 É comum que tais instituições também prestem serviços em outras formas de resolução de conflitos como a 
mediação e a conciliação, por exemplo. 
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Outra vantagem é a profissionalização das instituições de arbitragem que na sua 

grande maioria promovem o treinamento dos profissionais que interveem nas arbitragens, 

maximizando as despesas e o tempo no procedimento arbitral. (REDFERN; HUNTER, 

1999, p. 45). 

Por outro lado as maiores desvantagens estão associadas aos custos da arbitragem 

(valores elevados) e ao tempo de duração dos procedimentos arbitrais (mais formais e 

burocráticos). O tempo de duração da arbitragem institucional tende a ser alargado em 

razão de um maior formalismo e controle realizado ao longo do procedimento arbitral, 

cumprindo as regras procedimentais e processuais previstas no regulamento da instituição.  

Além da classificação entre arbitragem ad hoc e institucional é comum encontrar 

nas publicações sobre o tema a distinção entre arbitragem nacional e internacional, entre 

arbitragem formal ou informal e entre arbitragem de direito e de equidade. 

 

3 – Vantagens da arbitragem13  

A doutrina tem noções relativamente harmonizadas referentes às reputadas 

vantagens da arbitragem. Trata-se claramente de vantagens que possuem um caráter 

relativo e que foram estabelecidas fundamentadas nos princípios norteadores do instituto.  

Entre as principais vantagens reconhecidas, podem ser destacadas: a liberdade de 

escolha do árbitro; a liberdade de escolha das regras aplicáveis; a celeridade; a 

confidencialidade. 

 

3.1 – Liberdade de escolha do árbitro 

Na arbitragem as partes em conflito têm a faculdade de efetuar a escolha do 

julgador. Essa liberdade de escolha permite que os litigantes indiquem indivíduos que 

reputem competentes para administrar e decidir de forma justa o conflito.  

É relativamente comum que a opção recaia em pessoas que possuem 

conhecimentos técnicos sobre as matérias objeto do conflito e sejam reputadas como 

equilibradas; imparciais; justas e éticas, detentoras da confiança das partes.  

                                                 
13 Sobre as vantagens da arbitragem recomenda-se, entre outras, a leitura das seguintes obras: CARMONA, 
1998, p. 71-75; MORAIS, 1999, p. 213-214;  REDFERN; HUNTER, 1999, p. 45-48; FRICK, 1999, p. 07; 
SANTOS, 1986, p. 60-63; GUTT, 1984, p. 87-89;  
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O árbitro escolhido deve ser imparcial e independente. Configurando-se qualquer 

situação fática que revele o comprometimento da independência e/ou da imparcialidade do 

árbitro, este poderá ser afastado por meio de incidente processual. 

Visando impedir que as partes escolham um árbitro que não seja independente e 

imparcial, surge na arbitragem um dever de revelação.14 Por meio do dever de revelação, o 

árbitro está adstrito a comunicar as partes (anteriormente a aceitação do encargo) sobre 

todos os fatos que possam gerar dúvida razoável sobre a sua independência ou 

imparcialidade, maculando a confiança depositada pelas partes. 

 

3.2 –  Liberdade de escolha das regras aplicáveis 

A liberdade de escolha das regras aplicáveis se aplica tanto as regras processuais e 

procedimentais como as regras que serão aplicadas no julgamento de mérito do conflito. 

São normas jurídicas internas e internacionais que autorizam as partes a 

promoverem a escolha das regras de procedimento que deverão ser aplicadas pelo árbitro 

durante o desenvolvimento do processo arbitral.  

A referida faculdade permite, inclusive, que as partes criem regras de 

procedimento (nos casos de arbitragem ad hoc) ou optem pelas arbitragens institucionais, 

aderindo as regras procedimentais estabelecidas no regulamento da instituição escolhida. 

Em ambas as situações as regras procedimentais não podem violar os princípios de ordem 

pública internos e internacionais. 

Na ausência de acordo das partes quanto à escolha das regras processuais e 

procedimentais, certas ordens jurídicas permitem que o apontamento seja feito pelo 

árbitro.15  

A mesma situação se aplica na hipótese da escolha efetuada pelas partes recair em 

regras que violem os princípios de ordem pública. Nessa hipótese o árbitro deve deixar de 

aplicar as eventuais normas que colidam com a ordem pública, bem como promover a 

escolha de outras em substituição as normas afastadas. 

                                                 
14 Este dever de revelação foi incorporado como norma em algumas ordens jurídicas. Nas demais situações 
paira exclusivamente como uma conduta ética do árbitro. As grande instituições de arbitragem impõem, nas 
suas regras procedimentais, o dever de revelação. 
15 Por exemplo: artigo 21, § 1º, da lei nº  9307 de 23 de setembro de 1996 
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A liberdade de escolha não se restringe apenas as regras processuais e 

procedimentais. As partes também detém a faculdade de escolher as regras que serão 

aplicáveis ao mérito do conflito. 

Em certas ordens jurídicas esta liberdade de escolha permite, inclusive, afastar a 

aplicação de normas positivadas permitindo que a escolha recaia na equidade, em 

princípios gerais de direito, em usos e costumes, em práticas do comércio internacional 

(Lex mercatoria).  

Mais uma vez os princípios de ordem pública tanto internos quanto internacionais 

serão adotados como os limites no exercício da liberdade de escolha, devendo ser afastadas 

pelas partes e pelo árbitro as regras de mérito que violem tais princípios. 

 

3.3 – Celeridade na resolução do conflito 

A possibilidade de escolha das regras de procedimento permite que as partes 

estabeleçam um procedimento mais célere, informal e flexível, permitindo uma maior 

rapidez na resolução do conflito. 

Naves (1925, p. 07) já apontava, nos primórdios do século 20, ao comparar a 

arbitragem com o processo judicial, que “Entre as muitas vantagens do Juizo Arbitral, 

sobrelevam em importância a presteza do julgamento e a modicidade das despezas.” 

Outro fator que pode contribuir para a aceleração da decisão de mérito é a 

possibilidade de escolha do julgador. Diante dessa opção, as partes podem escolher um 

árbitro que detenha conhecimentos técnicos sobre a matéria objeto do conflito e que, 

conseqüentemente, tenha maiores facilidades para interpretar e decidir as questões técnicas 

atreladas aos fatos relevantes da demanda, favorecendo uma tomada de decisão mais 

rápida. 

A referida vantagem também é válida nas arbitragens institucionais, apesar do 

maior formalismo nas mesmas. A celeridade é estabelecida a partir de termos comparativos 

com a forma judicial de resolução de conflitos.  

 

3.4 – Confidencialidade da arbitragem 

Quanto a confidencialidade, a arbitragem é em regra sigilosa. 
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Estão em regra afeitos a confidencialidade da arbitragem: as partes, os árbitros e 

terceiros que auxiliem no processo arbitral (escrivães, testemunhas e peritos, por exemplo).  

A ideia que embasa a confidencialidade é permitir que as partes busquem a 

resolução do conflito independentemente de pressões externas, comuns nos processos 

judiciais não protegidos pelo segredo de justiça e que são embasados no princípio 

processual da publicidade.  

Por meio da confidencialidade é possível proteger-se contra o vazamento de 

informações que possam, uma vez expostas ao público, abalar a imagem das partes ou 

causar-lhes prejuízo financeiro considerável. 

A confidencialidade também permite que segredos de produção, administração e 

de comercialização de produtos, por exemplo, não sejam divulgados, comprometendo a sua 

política de atuação dentro de um contexto de mercado.  

Outra vantagem da confidencialidade é impedir que os valores (sejam econômicos 

ou morais) contidos no laudo arbitral sejam publicizados visto que as partes poderiam ter os 

argumentos de sustentação das suas condutas desconsiderados em outras demandas sobre as 

mesmas espécies de conflito que porventura fossem submetidas a novas arbitragens. 

Para Magalhães (1986, p. 17) “[...]a confidencialidade do procedimento cria, entre 

as partes, atmosfera propícia à conciliação[...].”  

É preciso reconhecer, entretanto, que o sigilo na arbitragem acaba vigorando 

apenas durante o desenvolvimento do procedimento arbitral (processo de conhecimento). 

Após a sentença arbitral ser proferida, caso seja condenatória e não haja o cumprimento 

voluntário pela parte vencida, caberá à parte vencedora executar o julgado.  

A execução da sentença arbitral será ajuizada perante órgão do Poder Judiciário e 

o processo de execução não mais estará protegido pelo sigilo da arbitragem, permitindo a 

publicidade da sentença arbitral (anexada no processo de execução como título executivo). 

Morosini (2008, p. 162-166) reconhece que a confidencialidade da arbitragem têm 

tratamento ambíguo pelos regulamentos de arbitragem, que fixam certos parâmetros de 

confidencialidade mas não o extende a totalidade dos atos praticados no processo arbitral. 

Para Morosini a confidencialidade da arbitragem também têm tratamento 

dissonante na jurisprudência produzida pelo Poder Judiciário sobre o tema. Na Austrália o 

reconhecimento da confidencialidade dependeria de manifestação neste sentido acordada 
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entre as partes na convenção de arbitragem e não se extenderia a documentos e informações 

produzidas no processo arbitral que estivessem respaldados pelo interesse público. 

(MOROSINI, 2008, p. 166-171) . 

 

4 – Considerações Finais 

Como se afirmou anteriormente, as vantagens da arbitragem são relativas e 

vão variar de acordo com o tratamento dado ao instituto pelas partes (nas arbitragens ad 

hoc principalmente), pelos regulamentos de arbitragem (nas arbitragens institucionais), 

pelos árbitros e pelos Poderes Judiciários de cada Estado (seja fiscalizando arbitragens 

internacionais ou nacionais).   

Uma grande parte das propaladas vantagens estão vinculadas a idéia da 

autonomia de vontade das partes, que vai atuar como um princípio fundamental na 

arbitragem. Ocorre que nem todas as ordens jurídicas prevêem a utilização do mesmo grau 

de autonomia de vontade, fazendo com que, em certos casos, esta se restrinja à mera 

escolha da arbitragem.  

Apesar das vantagens enunciadas, algumas desvantagens também são 

reconhecidas pela doutrina.  

Goulene e Racine (1999, p. 277-290) apontam que o procedimento arbitral 

atual não é tão rápido e flexível como outrora, mormente nos casos de arbitragem 

institucional. Os referidos autores analisam: a) que os desvios processuais da arbitragem 

acabam gerando uma maior complexidade do procedimento arbitral; b) que houve uma 

certa infração ao princípio da celeridade, nas arbitragens institucionais, em razão de um 

maior apego das partes aos formalismos do processo, principalmente na arbitragem 

institucional; c) que existe um incremento significativo das práticas de obstrução 

processual, executados pelas partes e seus procuradores, durante o desenvolvimento do 

processo arbitral.  

Além das críticas já indicadas, outras podem ser feitas à utilização da 

arbitragem tais como: a) os custos econômicos das arbitragens submetidas aos órgãos 

institucionais de arbitragem, usualmente altos; b) os excessivos meios de intervenção e 

controle da arbitragem, por parte dos órgãos do Poder Judiciário; c) a maior possibilidade 

de serem proferidas decisões arbitrárias, pelo árbitro, em razão do procedimento arbitral ser 
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menos rígido que o procedimento judicial; d) a possibilidade das partes se subtraírem à 

aplicação do direito material do Estado onde esteja se desenvolvendo a arbitragem, por 

meio da escolha da eqüidade, da lex mercatoria, ou da aplicação de normas de direito 

substancial estrangeiro; e) a falta da atribuição de poder coercitivo ao árbitro para dar 

cumprimento as suas decisões, tornando-o dependente do órgão do Poder Judiciário para a 

efetivação dos julgados (por exemplo: no que diz respeito às tutelas de urgência, 

condenatórias, mandamentais ou executivas lato senso). 

É preciso reconhecer que a utilização da arbitragem está associada a todas 

as vantagens enumeradas anteriormente. Ocorre que não se trata de um procedimento ideal 

para qualquer tipo de conflito. Em certas situações outras formas de solução de litígios 

serão mais adequadas e eficazes do que a arbitragem.  

Há determinadas matérias que mesmo versando sobre direitos disponíveis 

sofrem uma grande resistência e temor de serem encaminhadas a uma solução pela via 

arbitral. Questões relativas a relações de consumo de um modo geral, relações oriundas de 

contratos de adesão ou conflitos individuais trabalhistas, todas vinculadas a relações em 

que há grande discrepância de poder entre as partes envolvidas no litígio. 

O importante é que a arbitragem seja encarada pela Sociedade como um 

procedimento capaz de também promover adequadamente a função jurisdicional no 

universo dos conflitos a ela submetidos e, assim, realizar um dos escopos essenciais da 

jurisdição de promover uma correta pacificação do meio social com o fortalecimento da 

ideia de segurança e de liberdade e auxiliando no fortalecimento do acesso à justiça. 
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ARBITRAGEM E DIREITO À SAÚDE: Possibilidade e eficácia de uso do 

método arbitral para garantir o direito constitucional à saúde. 

 

Lissandra Christine Botteon (BOTTEON, L.C.)1 

 

RESUMO 

 

A arbitragem é modo de solução alternativa de conflitos que ainda luta por maior 

adesão dos operadores do Direito quando estes têm que decidir qual é o meio mais eficaz de 

se efetivar a justiça, pois a prioridade é dada, em regra, ao convencional processo judicial. A 

arbitragem está prevista na lei federal 9.307/96 e pelo ano de sua publicação é possível 

perceber que não se trata de sistema novo, em que pese a sua ainda pouca utilização em vista 

do número de ajuizamento de ações frente à máquina judiciária.  

O artigo tem como escopo demonstrar a pertinência, o cabimento e a extensão da 

aplicação do procedimento arbitral na solução específica de conflitos que assegurem o direito 

constitucional à saúde já que o sistema processual tem esgotado o Poder Judiciário com uma 

avalanche de demandas em grande parte fruto do fenômeno da judicialização da saúde.   

Para alcançar o objetivo proposto, analisar-se-á a legislação arbitral vigente e a 

doutrina pátria, buscando compreender quais são os tipos de litígios que podem ser 

submetidos ao sistema da arbitragem. Uma vez delimitado o objeto aceito como passível de 

ser solucionado via instituto arbitral, verificar-se-á se quais as contendas envolvendo direitos 

atinentes à saúde que podem ser a ele submetidos e em quais casos e condições, buscando 

sopesar vantagens e desvantagens da escolha deste tipo de procedimento para a defesa de tão 

importante direito.  

Palavras-chave: Direito à saúde; Proteção; Arbitragem; Possibilidade. 
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ARBITRATION AND RIGHT TO HEALTH: Possibility and effectiveness of 

arbitration use to ensure the constitutional right to health. 

 

ABSTRACT 

 

Arbitration is an alternative dispute resolution that still struggle for greater 

compliance by the law operators because when they have to decide what is the most effective 

tool to realize justice, in generally they continue choosing the conventional judicial process. 

The arbitration is established in federal law 9.307/96 and observing the year of its publication 

is possible to see that this is not a new system, despite its still limited use on the other hand of 

the number of prosecution actions in Courts. 

The article has the scope to demonstrate the relevance, appropriateness and extension 

of the application of arbitration as a solution for specific conflicts to ensure the constitutional 

right to health once the procedural system has exhausted the Courts with an avalanche of 

action, largely coming from the phenomenon of the ‘judicialization’ of health.  

To achieve the proposed objective, it will analyze the current arbitration law and 

doctrine homeland, trying to understand what are the types of disputes that may be submitted 

to the arbitration system. Once delimited the object that can be resolved by arbitration 

institute, will check which type of disputes that involves the right of health may be brought to 

arbitration solution and in what cases and conditions it is possible, seeking the advantages and 

disadvantages of choosing arbitration procedure in protection of this  important right. 

 

Keywords: Right to health; Protection; Arbitration; Possibility. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização exacerbada nos dias atuais da máquina judiciária para a resolução de 

conflitos não consiste em novidade. Controvérsias de todas as ordens são submetidas aos 
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tribunais pátrios diuturnamente, superlotando as estantes das secretarias de processos, 

sobrecarregando julgadores e funcionários públicos e, consequentemente, exigindo muito 

mais tempo para a análise e solução dos litígios, o que acaba por desgastar também advogados 

e partes envolvidas.  

O processualismo tradicional como meio de resolução de conflitos está saturado e é 

preciso que os profissionais do Direito, principalmente advogados, iniciem a busca pelo 

estudo e prática dos meios alternativos existentes. 

Alternativa pouco utilizada, quiçá conhecida pelos patronos, é a arbitragem, uma vez 

que as faculdades insistem no ensino do sistema processual comum e pouco incentivam e 

raramente se aprofundam em opções diversas de solução dos litígios.   

A arbitragem está prevista na lei federal 9.307/96 e pelo ano de sua publicação é 

possível perceber que não se trata de sistema novo, em que pese a sua ainda pouca utilização 

em vista do número de ajuizamento de ações frente à máquina judiciária. Consiste, em 

apertada síntese, em procedimento extrajudicial privado à disposição das partes pelo qual 

estas elegem um ou mais árbitros para decidirem como se colocará fim ao litígio.  

Se a arbitragem é assunto pouco conhecido, apesar de crescente, verifica-se, de outro 

lado, o notório conhecimento da proliferação de demandas na área da saúde, criando-se, 

inclusive, denominação própria ao fenômeno, qual seja, o da “judicialização da saúde”. 

A sobrecarga do Poder Judiciário com questões que perpassam pela garantia do 

direito à saúde e a disponibilização da arbitragem como meio alternativo de solução de 

conflitos traz a pergunta sobre o cabimento da arbitragem para solucioná-los. Não obstante, 

remete também ao questionamento do quanto os profissionais do Direito tem utilizado da 

arbitragem para assegurar os direitos relativos que envolvem a saúde. E, ainda, suscita a 

reflexão sobre quais seriam as benesses e desvantagens do uso do procedimento arbitral 

nesses casos.  

Dada a relevância da proteção ao direito à saúde, analisar-se-á o cabimento e a 

utilização da arbitragem nesse âmbito. Para tanto, iniciar-se-á discorrendo sobre a arbitragem 

especificamente, perpassando por comentários históricos. Em seguida, adentrar-se-á na 

verificação do procedimento arbitral para assegurar os direitos à saúde, delimitando qual é a 

classe de direitos que tem permissão da legislação e que podem ser assegurados por esse 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

267



 
 

meio, verificando o alcance dos direitos relativos à saúde.  Por fim, levantar-se-ão alguns 

aspectos positivos e negativos de sua utilização.   

 O direito constitucional à saúde é direito fundamental que, se não assegurado, traz a 

derrocada da própria sociedade. E enquanto as medidas de políticas públicas na área da saúde 

forem insuficientes e ineficazes para atender dignamente a população brasileira, bem como 

estiver sobrecarregado o Judiciário, existirão demandas a se multiplicar no tempo pedindo o 

auxílio dos meios disponíveis de resolução de conflitos e dentre eles a arbitragem. 

 

2 A ARBITRAGEM COMO MEIO ALTERNATIVO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS 

 

A lei federal 9.307/96 é a norma que legitimou a arbitragem como alternativa ao 

Poder Judiciário para a solução de conflitos e que vem regular todo o procedimento arbitral. A 

referida lei não traz a definição direta e precisa do instituto. Pode-se constatar, entretanto, 

através do artigo terceiro e novo da lei, que se trata de forma alternativa para dirimir conflitos: 

 

Art. 3° As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao 
juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula 
compromissória e o compromisso arbitral. (grifo nosso) 

 
Art. 9° O compromisso arbitral é a convenção através da qual as partes 
submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser 
judicial ou extrajudicial. 

 

Francisco Maia Neto, (2002, p.23) conceitua a arbitragem da seguinte forma: 

 
Mecanismo pelo qual a resolução de conflitos relativos a direitos 
patrimoniais disponíveis é feita sem a intervenção do Poder Judiciário, sendo 
solucionada por árbitros escolhidos entre pessoas da confiança das partes, 
usualmente com conhecimento na matéria objeto da controvérsia, com sigilo, 
rapidez e eficiência.     

 

Luiz Antonio Scavone Junior, (2002, p.19) elabora o seguinte conceito: 

 

A arbitragem pode ser definida como o meio privado e alternativo de 
solução de conflitos referentes aos direitos patrimoniais e disponíveis através 
do árbitro, normalmente um especialista na matéria controvertida, que 
apresentará uma sentença arbitral.   
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E ainda Silvio de Salvo Venosa (p.565): 

 
Pelo instituto, pessoas plenamente capazes podem atribuir a decisão de suas 
pendências e controvérsias à decisão de árbitros por elas escolhidos, 
furtando-se assim de recorrer diretamente ao Poder Judiciário. 

 

A arbitragem é, portanto, meio outro que não o judicial, caracterizado pelo sigilo, 

duração aprazada, rapidez, especialização técnica, economia e cunho privado, disponibilizado 

por lei às partes envolvidas em um conflito, dando-lhes a opção de escolher o julgador ou 

julgadores (árbitros) que ficarão responsáveis por dirimir a controvérsia a eles submetida. 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

 

Em que pese ser de origem muito anterior ao uso dos mecanismos judiciais, o que se 

vê presentemente, entretanto, é o uso maciço da máquina judiciária, marginalizando a 

arbitragem no decorrer da história e sendo enfatizado o processualismo comum no ensino 

jurídico. Na Antiguidade, até mesmo Aristóteles se inclinava ao uso preponderante da 

arbitragem: “O filósofo estagirita Aristóteles afirma que é melhor preferir uma arbitragem que 

uma lide no tribunal; de fato o árbitro guarda a equidade, o juiz a lei; e a arbitragem foi 

inventada exatamente por isso, para dar força à eqüidade”. (ZAPPALA, 2011, p.106). 

 

A anterioridade da arbitragem à forma estatal foi pesquisa do mencionado autor: 

 
A arbitragem é, cronologicamente, anterior às formas estatais de 
administração judiciária. Submeter o conflito a outra pessoa aceitando, 
antecipada e obrigatoriamente, o veredicto foi uma prática anterior à 
organização judiciária estatal. Em seguida, o aperfeiçoamento do Judiciário, 
entendido como atividade essencial para distribuir a justiça mediante um 
sistema permanente de origem pública como se conhece na atualidade.  

 

A arbitragem teria surgido antes da vinda de Cristo, iniciada na Grécia e utilizada 

para resolver os problemas das tribos locais daquele tempo.  

 

A fórmula da arbitragem surgiu na antiga cultura grega por volta de 1520 
a.C. nos conselhos da liga dos povos e cidades vizinhas a Atenas, 
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denominado ”arbitragem de anfizionia, entre cujos objetivos se encontrava o 
de resolver os conflitos entre os diversos grupos étnicos da parte de doze 
anciões representantes das diversas tribos. (ZAPPALA, 2011, p.106) 

 

Após um grande desenvolvimento a partir do Direito Romano e a partir daí sendo de 

utilização cada vez mais habitual, culminou por ter seu ápice após a segunda metade do 

século XX e início do século XXI porquanto o renascimento econômico pós-guerra e o 

industrialismo estimularam as relações entre os povos.   

 

A atipicidade cada vez mais frequente dos contratos, a globalização e a propensão de 

uma integração internacional do direito foram elementos preponderantes para a proliferação 

do uso da arbitragem, principalmente no âmbito internacional (ZAPPALA, 2011, p.125) cuja 

prática atualmente, para dirimir controvérsias empresariais derivadas de contratos vultosos 

tem sido usada em larga escala pelo mundo.  

 

 

3  A ARBITRAGEM COMO ESTRATÉGIA JURÍDICA 

 

Em um momento histórico, onde mais do que nunca, se vê o inchaço da máquina 

judiciária e litígios de todas as ordens, é preciso valorizar os meios extrajudiciais de solução 

de conflitos como verdadeira estratégia jurídica. 

Ante o caos judicial, demandando esforços sobre-humanos dos operadores do Direito 

envolvidos, o que se ressalte, não se confunde com falta de justiça, mas sim a um desgaste 

físico e psíquico profundo de todos, mister buscar alternativas que acabam por ser verdadeiras 

estratégias que possibilitem a fuga do embaraço judicial hodierno e tragam proposições mais 

eficazes.  

A busca de uma estratégia pede reflexão, exige pesquisa dos meios e recursos 

existentes, análise dos benefícios e eventuais prejuízos e riscos inerentes à medida estudada 

para que assim, após se juntar essas ferramentas, com planejamento se possa escolher a mais 

precisa e adequada.  

Nesse sentido a definição atual da palavra estratégia dada pelo lexicógrafo Antônio 

Houaiss (2001, p.1.261), onde aquela consistiria na “Arte de aplicar com eficácia os recursos 
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de que se dispõe ou de explorar as condições favoráveis de que porventura se desfrute visando 

ao alcance de determinados objetivos” (grifo nosso).  

O ordenamento jurídico brasileiro disponibiliza recursos extrajudiciais excelentes ao 

operador do Direito, dentre os quais se pode citar a mediação, a conciliação e a arbitragem, 

mas que, entretanto, são pouquíssimo utilizados em que se pese reconhecer a ascendência do 

uso no decorrer do tempo. 

Repensar a forma de resolução de conflitos via processo judicial é a palavra de 

ordem do momento, buscando dar novo panorama a esse quadro. Enfatizando esse atraso do 

sistema de Direito vigente, assevera Frederico de Andrade Gabrich (2010, p.10) que “No 

Brasil, com raríssimas exceções, o Direito continua sendo encarado, compreendido, utilizado 

e ensinado da mesma forma como ocorria no século XIX”. 

E sobre a estagnação também no ensino jurídico, continua no mesmo sentido:  

“Muito pouco, quase nada, se fala ou se ensina (inclusive nos cursos de pós-graduação) a 

respeito da razão de ser do Direito, da felicidade da maioria, dos meios extrajudiciais de 

mediação, da arbitragem e de solução de conflitos.” (GABRICH, 2010, p.10) 

A arbitragem é meio legítimo de pacificação social e sua utilização guarda benefícios 

ímpares aos litigantes. Utilizar-se da arbitragem é se valer de um pensamento estratégico, 

priorizando formas menos custosas, burocráticas e “arrastadas” de efetivação da justiça. 

Multinacionais e grandes empresas já se servem, atualmente, da cláusula arbitral em seus 

contratos e a tendência é que isto cresça cada vez mais, uma vez que já são bem mais 

numerosas as instituições arbitrais espalhas pelo Brasil e podem ser escolhidas através do site 

do CONIMA – Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem 

(www.conima.org.br). 

O ensino conservador da utilização do processo judicial como principal solução para 

dirimir as controvérsias deve ser repensado. Se outrora a regular Teoria Geral do Processo 

prezava que “O processo é indispensável à função jurisdicional exercida com vistas ao 

objetivo de eliminar conflitos e fazer justiça mediante a atuação da vontade concreta da lei,” 

(CINTRA, ; GRINOVER, ; E DINAMARCO, 2001, p.277) verifica-se que a citada 

‘indispensabilidade’ resta hoje relativizada ante o surgimento dos meios extrajudiciais de 

resolução de conflitos. 
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O instrumento processual comum passa a ser visto como ferramenta em um segundo 

plano, mesmo porque este sistema visa remediar algo que já deu errado. E que assim contrasta 

com a finalidade do Direito que é a busca da preservação da felicidade de forma a mantê-la, 

preservá-la e não a resgatá-la. 

Dentre as mudanças necessárias no Direito para que o pensamento estratégico 

prevaleça:  

[...] é fundamental reconhecer o caráter supletivo, subsidiário e 
verdadeiramente instrumental das disciplinas processuais e do processo 
(especialmente o judicial), para se atribuir a devida e fundamental 
importância especialmente aos mecanismos de solução extrajudicial dos 
conflitos, tais como a mediação e a arbitragem. (GABRICH, 2010, p.17) 
(grifo nosso) 

 

O remodelamento do pensar convencional para o pensar estratégico também é objeto 

da chamada Teoria Jurídica Crítica ou Pensamento crítico, doutrina que busca uma visão 

jurídica mais pluralista, democrática e anti-dogmática do Direito. Os adeptos também pregam 

o não-conservadorismo processual-judicial: (WOLKMER, 2009, p. XV e XVI): 

 

[...] as expressões “teoria jurídica crítica”, “critica jurídica” ou “pensamento 
critico” no Direito, usadas indistintamente ao longo da obra, deverão ser 
entendidas como o profundo exercício reflexivo de questionar o que está 
normatizado e oficialmente consagrado (no plano do conhecimento, do 
discurso e do comportamento) em uma dada formação social, e a 
possibilidade de conceber outras formas não alienantes, diferenciadas e 
pluralistas de prática jurídica. 

 

A adoção desse pensamento tendente a buscar formas diferenciadas de resolução de 

conflitos e de pensar o Direito equivale a um processo de estratégia e nesse sentido é 

mencionado por esses teóricos: 

[...] o “pensamento jurídico crítico” pretende repensar, dessacralizar e 
romper com a dogmática lógico-formal imperante numa época ou num 
determinado momento da cultura jurídica de um país, propiciando as 
condições e os pressupostos necessários para o amplo processo 
estratégico/pedagógico de “esclarecimento”, “auto-consciência”, 
“emancipação” e “transformação” da realidade social. (WOLKMER, 2009, 
p. XVII) 
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Com os respaldos mencionados é que se levanta que o instituto arbitral não é mais 

uma simples alternativa ao Poder Judiciário na solução de conflitos, mas muito além disso, 

instrumento estratégico de satisfação aos jurisdicionados.     

4 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E ARBITRAGEM 

 

A garantia dos direitos constitucionais básicos, dentre eles o direito à saúde é que 

permite e amplia as possibilidades de realização do ser humano. Dificilmente o Direito estará 

contribuindo para a felicidade dos homens se não observá-los. 

Com esse fito é que a Constituição da República reverencia o direito à saúde em seu 

artigo 1962, incluindo este como fator de sustentabilidade do equilíbrio da sociedade, 

inserindo-o no título VIII da Carta Magna e, portanto, como determinante da ordem social. 

A relevância pública da saúde está expressa no artigo 1973 e seguintes da Lei Maior 

onde o Estado assume ser o assegurador primário desse bem, relegando tal proteção, 

secundariamente, a terceiros da ordem privada.      

Cumpre, porém, para analisar o cabimento da arbitragem na proteção do direito à 

saúde, entender o alcance da palavra. É um direito fundamental, não há dúvidas. Mas o 

próprio termo saúde deve ser esclarecido. Deve ser percebido com ampliação de consciência, 

compreendendo-a, pois, de forma holística, integral. 

E nesse sentido é que o artigo 196 deve ser complementado, podendo ser a saúde 

melhor expressa como o conjunto de valores protegidos na integração dos caputs dos artigos 

5° e 6° da CF/88. Saúde é então, por assim dizer, o somatório contido nesses dispositivos, ou 

seja: ter assegurado o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, ao 

trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade, à 

infância e a assistência nos momentos de desamparo.  

Desequilíbrios em quaisquer dos direitos mencionados acima desorganizam mais ou 

menos o sistema emocional dos indivíduos que expurgam esses sentimentos através de 

                                                           
2 Constituição Federal de 1988. 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 outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

3 Constituição Federal de 1988. Art. 197. São de relevância publica as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público 
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
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somatizações que acabam por se manifestar, ora ou outra, no corpo físico. É a saúde 

holisticamente compreendida. 

Trabalhar as infinitas possibilidades de conflitos perturbadores do direito à saúde, 

advindas de uma concepção integral da mesma, ultrapassa os objetivos do trabalho. Até 

mesmo porque o Direito se especializa em ramos diferentes para que os problemas do 

cotidiano humano nas diversas áreas (e que influenciam e prejudicam a saúde) possam ter 

seus “remédios” e doutrinas específicos. Por isto os diferentes ramos jurídicos: Direito Civil, 

Direito Penal, Direito Tributário, etc. 

Definir os problemas que guardam relação com o ‘direito à saúde’ pressupõe o 

entendimento do que está compreendido na especialidade jurídica e expressão ‘Direito à 

Saúde’. E a doutrina traz a extensão desta, demonstrando o quão é ampla e variada, 

alcançando matérias de Direito Público e ora de Direito Privado, mas demonstrando sempre 

que há um ponto tangencial com a saúde e que, portanto, merece proteção por este ramo 

especializado do Direito.  

O direito à saúde é um direito particular que se relaciona, por vezes, ao indivíduo 

naquilo que ele tem de mais pessoal e, por outras, à organização social no que ela tem mais 

essencial.4 Abrange diversos tipos de problemas pois envolve não somente a específica 

reivindicação do direito idealizado de estar em boa saúde, mas também a questões como a do 

desenvolvimento de ameaças ao meio ambiente, a tentação ao eugenismo científico, aos 

quadros econômicos, a tudo, enfim, que tem impacto na saúde. O direito à saúde, assim, é 

cada vez mais difícil de identificar e limitar. 5 

Como se vê, os problemas possíveis de surgirem quando o assunto envolve o direito 

à saúde podem ser de diversas ordens, podendo ter conteúdo puramente econômico quando se 

discute, por exemplo, o valor do reajuste de uma mensalidade paga a uma empresa operadora 

de planos de saúde, bem como de ordem ética como a tomada de decisões terapêuticas por 

médicos e pacientes. 

Um desses prismas relacionados à saúde é o da ‘bioética social’ e que tem conteúdo 

próprio: 
                                                           
4 LAUDE, Anne ; TABUTEAU, Didier ; MATHIEU, Bertrand. Droit de la Santé. 1a Ed. Paris : Presses Universitaires de 

France, 2007. P.2  (Le droit à la santé est un droit particulier qui se rapporte à la fois à l’individu en ce qu’il a de plus 
personnel et à l’organisation sociale en ce qu’elle a de plus essentiel). 

5 Id., 2007, p. 2 (Entre la revendication d’un droit rêvé à être en bonne santé, le développement des menaces 
environnementales, la tentation d’un eugénisme scientifique, les enjeux économiques... le droit à la santé est de plus en 
plus difficilement  identifiable. 
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A responsabilidade estatal pelas questões sociais, as políticas de saúde, a 
organização dos sistemas de saúde, a priorização, alocação e redistribuição 
de recursos humanos, materiais e financeiros, assim como a acessibilidade a 
serviços de saúde, os direitos dos pacientes, a participação popular e o 
controle social são questões éticas fundamentadas pelo principio da justiça 
distributiva e inseridas na seara da bioética social. (DINIZ, 2006, p.172) 

 

Como se percebe, proteger o direito à saúde pode significar prevenir e remediar 

controvérsias inúmeras mas que, de alguma forma, tocam esse direito e, portanto, merecem a 

atenção dessa área jurídica.  

O fato é que a lei 9.307/96 delimita a natureza dos direitos passiveis de serem 

assegurados e questionados via instituto arbitral e, portanto, conclui-se que não são todas as 

controvérsias que envolvem o direito à saúde que se tornam passiveis de serem submetidas a 

esse sistema, merecendo elucidação.       

 

5 DIREITOS POSSÍVEIS DE SEREM ASSEGURADOS ATRAVÉS DA  

ARBITRAGEM 

 

A Constituição da República dispõe em seu artigo 5°, inciso XXXV acerca do direito 

do cidadão em ter amplo acesso à justiça, preconizando que “a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. E respaldado no mesmo dispositivo está o 

instituto arbitral, permitindo uma alternativa de solução de conflitos e garantindo a 

acessibilidade à justiça como direito fundamental. 

Entretanto, se por um lado constata-se que a arbitragem vem instrumentalizar o 

acesso à justiça, por outro se verifica que a lei que a institui e a regula, restringe o seu objeto, 

permitindo o uso da arbitragem apenas na discussão de direitos específicos, quais sejam, 

aqueles que envolvem somente direitos patrimoniais disponíveis.6 O que seriam esses 

direitos? Os direitos relativos à saúde se encaixariam nessa proposta? 

                                                           
6 Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Art. 1° As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir 

litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 
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Bem patrimonial, na lexicografia “é designação de caráter genérico dada a toda sorte 

de direito que assegure o gozo ou fruição de um bem patrimonial, ou seja, uma riqueza ou 

qualquer bem, apreciável monetariamente.” (SILVA, 2004, p.474) 

E sobre o conceito de disponibilidade, discorre: 

 

Na linguagem jurídica, disponível, de dispor (latim disponere), quer exprimir 
tudo de que se possa dispor livremente. E, a rigor da técnica jurídica, quer 
então significar alienados, porque se encontrem livres e desembaraçados e 
porque pode o alienante dispor deles a seu bel-prazer, visto ter capacidade 
jurídica e estar na livre administração dos mesmos bens. (SILVA, 2004, 
p.481) 

 

A Comissão de Arbitragem da OAB/MG, formulando em 2010 uma cartilha 

informativa onde esclarece quais os problemas passíveis de serem solucionados através da 

arbitragem, assim explanou sobre esses direitos: 

 

Podem ser resolvidas, por arbitragem, quaisquer disputas envolvendo 
direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, direitos que tenham valor 
econômico e que possam ser comercializados ou transacionados livremente 
por seus titulares. Esse conceito abrange uma ampla gama de questões, desde 
a violação de contratos dos mais variados tipos, passando por disputas entre 
sócios de empresas, até conflitos entre vizinhos. (grifo nosso) 

Não podem ser solucionados por arbitragem litígios relativos a Direito 
Tributário, Direito Criminal, Direito de Família e Sucessão (salvo matérias 
de natureza exclusivamente patrimonial e disponível). (COMISSÃO DE 
ARBITRAGEM DA OAB/MG, 2010, p.06) 

 

Scavone Junior reafirma sobre os direitos patrimoniais indisponíveis: 

 

Entre os direitos de cunho patrimonial, encontramos as relações jurídicas de 
direito obrigacional, ou seja, aquelas que encontram sua origem nos 
contratos, nos atos ilícitos e nas declarações unilaterais de vontade. Os 
direitos não patrimoniais, por seu turno, são aqueles ligados aos direitos da 
personalidade, como o direito à vida, à honra, à imagem, ao nome e ao 
estado das pessoas, como, por exemplo, a capacidade, a filiação e o poder 
familiar, entre outros com a mesma natureza. [...] A disponibilidade dos 
direitos se liga, conforme pensamos, à possibilidade de alienação e, demais 
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disso e principalmente, àqueles direitos que são passiveis de transação. 
(SCAVONE JUNIOR, 2008, p.24) (grifo nosso) 

 

Esclarecidos os termos, pergunta-se: estariam os direitos relativos à saúde 

enquadrados na categoria dos direitos patrimoniais disponíveis? Somente buscando esta 

resposta é que se poderá constatar se é possível ou não a utilização da arbitragem para garantir 

esses direitos.  

 

6  ALCANCE DO USO DA ARBITRAGEM PARA GARANTIR DIREITOS À SAÚDE 

 

A saúde, a principio, não é um bem apreciável monetariamente. Somente sabe 

mensurar e realmente dar valor à saúde aquele que se vê privado dela por algum tempo. E 

quando a percebe fragilizada, constata o quanto é um bem impossível de se precificar. A 

saúde, assim, não é um bem patrimonial, bem como também não se afigura como disponível. 

Com isto, em um primeiro momento, se diria que a arbitragem não tem cabimento para a sua 

defesa, o que não é verdade. 

O cunho não patrimonial definido pela lei de arbitragem é reforçado pelo artigo 852 

do Código Civil que assim estabelece: 

 

Art. 852. É vedado compromisso para solução de questões de estado, de 
direito pessoal, de família e de outras que não tenham caráter estritamente 
patrimonial. 

 

Em que pese a saúde ser um bem de caráter não-patrimonial, defender o direito à 

mesma pode envolver primeiramente direitos patrimoniais e a saúde apenas aparecer como 

causa profunda do conflito.  Assegura-se o direito à saúde por vezes defendendo-a 

diretamente. Em outros casos, entretanto, defender a saúde implica defesa indireta, 

especificamente quando a relação principal em discussão é obrigacional e contratual, diga-se 

econômica. 
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A pura análise dos conceitos de bem patrimonial e indisponibilidade de um bem 

jurídico já não bastam para se verificar o cabimento da arbitragem. A saúde é 

indiscutivelmente bem não-patrimonial e indisponível, porém as relações contratuais entre 

médicos e pacientes, entre planos de saúde e beneficiários, entre hospitais e usuários, dentre 

outras, estabelecem contraprestação ao serviço de saúde e esta relação contratual-obrigacional 

se traduz pecuniariamente. 

Assim é que não se poderá discutir em arbitragem a transação do direito à saúde 

propriamente dito, não sendo possível discutir, por exemplo, a extensão da autonomia de um 

paciente em decidir sua terapia, mas se permitirá, entretanto, a discussão da não cobertura de 

algum procedimento médico por parte das operadoras suplementares de saúde haja vista o 

conteúdo econômico aí explícito. Em ambos os casos se resguarda o direito à saúde: no 

primeiro caso de forma imediata e no segundo de forma mediata. 

Sob outro prisma cite-se também que submeter à arbitragem a verificação da 

adequação da técnica médica empregada pelos profissionais da saúde e analisar o ato médico 

praticado é matéria além do permissivo dado pela legislação arbitral pois a declaração da 

regularidade do ato não tem cunho patrimonial. Entretanto, se constatada a ilicitude do 

procedimento médico aplicado, o que gera o dever de indenizar, pode o pedido de reparação 

ser aviado nas instituições arbitrais já que o pedido será de caráter patrimonial. Nesse sentido: 

Ninguém pode transacionar, abrindo mão do seu direito à honra, que é um 
direito da personalidade. Todavia, a afronta à honra da pessoa gera o direito 
de receber indenização por danos morais. Assim, diante da afronta ao seu 
direito, nada obsta que, através de compromisso arbitral com o ofensor, o 
valor da reparação seja arbitrado nos termos da Lei 9.307/96. Nesse 
contexto, o árbitro não pode decidir se a pessoa tem ou não o direito à honra, 
vez que este direito é indisponível. Todavia, nada obsta que decida acerca do 
fato que enseja a afronta ao direito à honra e quanto à liquidação dessa 
afronta. (SCAVONE JUNIOR, 2008, p.28 e 29). 

 

Como se vê, dentre os conflitos que envolvem o direito à saúde, pode se dizer que, na 

linha de raciocínio do doutrinador supracitado, aqueles revezes que discutem diretamente a 

saúde, de um modo geral encontram proibição na Lei 9.307/96 enquanto aqueles litígios que 

tem como foco secundário a saúde, gozam da possibilidade de resolução pela arbitragem. 

Envolvem decisão direta sobre a saúde conflitos que envolvam a decisão sobre 

transfusão de sangue em pacientes adeptos da religião testemunha de Jeová, decisões sobre 
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abortos de anencéfalos, decisões sobre a autonomia do paciente, procedimentos decisivos no 

fim da vida como a ortotanásia e a distanásia, bem como a discussão sobre o direito de acesso 

aos dados do prontuário. Tais questões envolvem decisões personalíssimas com impacto 

direto sobre a saúde física e psicológica dos envolvidos e, muitas vezes sobre o direito à 

própria vida. Como direitos pessoais que são e investidos do caráter da indisponibilidade, não 

podem ser solucionados por meio da arbitragem. 

Em contrapartida, litígios que envolvam a discussão indireta do direito à saúde e 

tenham pedidos de natureza indenizatória e, portanto de cunho patrimonial, podem ser 

submetidos à arbitragem. É assim que conflitos originados de contratos entre operadoras de 

saúde e usuários tais como aqueles em que há negativa de cobertura de procedimento médico 

ou discussão sobre reajuste de mensalidade em razão de alteração de faixa etária podem ser 

submetidos ao procedimento arbitral. Assim também com relação aos conflitos em que se 

aponta erro médico ou ausência do direito de informação com franco prejuízo para o paciente 

e conseqüente surgimento de direito e pedido de reparação.  

É de grande importância delimitar de que forma a saúde está em jogo porquanto o 

objeto da arbitragem fixado em lei admite somente, como já foi dito, a análise de direitos 

patrimoniais disponíveis. Nada impede que um conflito de natureza patrimonial disponível 

seja aberto na instância arbitral e durante o processo surja controvérsia de ordem não 

patrimonial. Quando isto ocorrer o processo deve ser suspenso e remetidas as partes ao Poder 

Judiciário para somente após decisão judicial se retomar o andamento da arbitragem.7 

Relevante registrar que a maioria dos contratos de prestação de serviços de saúde são 

contratos de adesão e contratos de relação de consumo. E a lei consumerista estabelece a 

nulidade da cláusula que institua compulsoriamente a arbitragem. Portanto não pode se 

estipular cláusula arbitral na imensa generalidade dos contratos que cuidam da saúde, sendo 

lîcito somente firmar o compromisso pós conflito.8 

É possível que a arbitragem seja utilizada para solucionar conflitos oriundos desses 

contratos mas se impõe que a decisão sobre o uso desse meio seja convencionado através de 

                                                           
7 Lei 9.306/96. Art. 25. Sobrevindo no curso da arbitragem controvérsia acerca de direitos indisponíveis e verificando-se que 

de sua existência, ou não, dependerá o julgamento, o árbitro ou o tribunal arbitral remeterá as partes à autoridade 
competente do Poder Judiciário, suspendendo o procedimento arbitral. Parágrafo único. Resolvida a questão prejudicial e 
juntada aos autos a sentença ou acórdão transitados em julgado, terá normal seguimento a arbitragem. 

8 Lei 8.078/90. Código de Defesa do Consumidor. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) VII – determinem a utilização compulsória de arbitragem. 
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compromisso arbitral, ou seja, que se faça formalmente essa convenção após o surgimento da 

controvérsia e não no documento contratual. 

Scavone Junior, nesse sentido é explícito ao destacar quais os requisitos de admissão 

da arbitragem em se tratando de contratos de adesão: 

 

Com efeito, a Lei 9.307/1996 determina que, nos contratos de adesão, a 
arbitragem somente é admitida se: 

a) Tratar-se de compromisso arbitral (aquela convenção de arbitragem 
que surge depois de instaurado o conflito entre as partes) 
b) Tratando-se de cláusula arbitral (contemporânea ao contrato ou em ato 
posterior, mas anterior à existência de qualquer conflito entre as partes, 
mediante a qual se obrigam a submeter futuros conflitos à solução arbitral), 
se 
b.1) não se tratar de contrato de consumo – vez que neste é nula, como 
visto, a cláusula contratual. (SCAVONE JUNIOR, 2008, p. 37)  
(grifo nosso). 

 

Como se pode constatar, a arbitragem não alcança dirimir toda e qualquer 

controvérsia que envolva os direitos relativos à saúde, ficando nítido que os conflitos 

eminentemente bioéticos acabam por afastar a utilização do método arbitral.  

 

7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A proteção do direito à saúde é de interesse coletivo e sustenta a própria sociedade. 

Consiste em dever do Estado insculpido na Constituição mas em contrapartida é notória a 

insuficiência das medidas públicas que tem sido adotadas  para o implemento eficaz da saúde 

da população. Como consequência a judicialização da saúde cresce exponencialmente. 

Diante disso e somando-se à crise do sistema atual que movimenta o Poder 

Judiciário, cuja característica é a morosidade e a burocracia advindos de um sistema 

processual tradicional, torna-se imperioso o uso de meios alternativos de solução de conflitos 

como o é o da arbitragem pelo que sua adoção torna-se verdadeira estratégia jurídica. 

Estratégia que privilegia a rapidez, a eficácia, a equidade, a economia, o sigilo, a 

especialização no assunto e a eficácia da justiça. 
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A lei 9.307/96 apresenta aos advogados e cidadãos uma maneira diversa e eficiente 

de solucionar conflitos que, consequentemente, contribui para desafogar o Poder Judiciário. 

Contribui para uma decisão mais especializada já que os árbitros, em geral, são profissionais 

afeitos à matéria e não têm que decidir diversos processos de uma só vez.  

A arbitragem é cabível na defesa dos direitos relativos à saúde. Importante, 

entretanto, verificar caso a caso de que modo esse direito está sendo prejudicado. A lei de 

arbitragem permite que se discuta nesse âmbito apenas direitos patrimoniais disponíveis. E 

como nem sempre os assuntos que se referem à saúde se identificam com esse objeto, mister 

se analisar individualmente a pertinência e cabimento do instituto arbitral.  

A defesa direta da saúde, de um modo geral, não permite a solução através da 

arbitragem pois na grande maioria das vezes envolve um direito pessoal e indisponível e de 

fundo bioético. De outro lado, a defesa indireta da saúde, onde o pedido principal se resume a 

um pedido de indenização ou a pedidos de caráter econômico, se abre a possibilidade para o 

encaixe do instituto. 

A efetividade da saúde merece maior atenção de todos e a arbitragem merece ser 

mais divulgada entre aprendizes e implementada entre profissionais. Certamente com o 

crescimento da utilização do insituto, os direitos fundamentais à saúde, à dignidade e à 

própria vida estarão sendo cada vez mais valorizados e assegurados e assim sendo 

verdadeiramente velados os direitos defendidos pela Constituição. 
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 O ACESSO À TUTELA JURISDICIONAL: DIREITO OU PUNIÇÃO? 

THE ACCESS TO JUDICIAL PROTECTION: RIGHT OR PUNISHMENT? 

 

Bárbara Galvão Simões de Camargo* 

Yvete Flávio da Costa** 

 

Resumo: À vista do exponencial crescimento do número de processos nos Tribunais 

Brasileiros e da consolidada crise da justiça, o presente artigo pretende tratar sobre o acesso à 

tutela jurisdicional a partir da evolução do conceito de acesso à justiça, situando como uma 

espécie deste gênero. Objetiva enfrentar a problemática do tempo de trâmite dos processos e 

da qualidade das decisões, a fim de lançar reflexões sobre os elementos essenciais para que se 

obtenha uma efetividade da tutela jurisdicional no atual contexto social nacional. Como 

conclusão aspira demonstrar que o acesso à tutela jurisdicional é um direito constitucional, 

mas na práxis forense se apresenta como uma punição. 

 

Palavras-chave: tutela jurisdicional; acesso à justiça; direito constitucional. 

 

Abstract: In view of the exponential growth in the number of processes in Brazilian Courts 

and consolidated crisis of justice, this article intends to treat on access to judicial protection 

from the evolution of the concept of access to justice, standing as a species of this genus. 

Aims to tackle the problem of time pending processes and the quality of decisions in order to 

launch reflections on the essential elements to obtain an effectiveness of judicial protection in 

the current national social context. In conclusion aspires to demonstrate that access to judicial 

review is a constitutional right, but in practice forensic presents as a punishment. 

 

Keywords: judicial protection; access to justice; constitutional right. 
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jurisdicional como espécie de acesso à justiça. 2 O tempo da prestação jurisdicional. 3 A 

qualidade das decisões jurisdicionais. 3.1 A jurisprudência defensiva dos Tribunais. 

Considerações finais. Referências. 

 

Introdução 

 

É amplamente conhecido que o Poder Judiciário se encontra em situação calamitosa 

de abarrotamento de processos. A denominada crise do poder judiciário vem se perpetuando 

e irradiando seus efeitos para todos os setores da sociedade trazendo consequências maléficas 

não somente para a seara jurídica, mas também para a economia de modo geral. 

É fato que alguns autores tem atribuído a culpa da morosidade processual e da 

diminuição da qualidade das decisões, que impactam diretamente na efetividade do direito, 

exclusivamente à explosão de litigiosidade, especialmente surgida após a Constituição de 

1988. Todavia, deve-se pontuar que esta crise não é gerada tão somente pelo aumento da 

litigiosidade. Esta pode ser considerada uma das causas primárias, porém cabe apontar 

inúmeras outras, dentre as quais: a insuficiência de estrutura material e de pessoal do Poder 

Judiciário; a diminuição da qualidade de formação dos bachareis de direito juntamente com a 

proliferação de faculdades de direito; a falta de clareza da legislação que proporciona diversas 

interpretações, além da ausência de segurança jurídica ocasionada pelos diferentes 

entendimentos jurisprudenciais. 

Por mais benéfico que seja o estímulo à utilização dos meios alternativos de solução 

de conflitos para que resulte em um alívio no número de processos, bem como para a 

obtenção de uma solução com maior eficácia social, não se pode deixar de lado que àqueles 

que batem individualmente às portas do Poder Judiciário devem ser atendidos com presteza e 

qualidade. Enfatiza-se que o objetivo deste estudo não é diminuir a importância dos meios 

alternativos de soluções de conflitos, mas sim focar unicamente na via jurisdicional do acesso 

à justiça atual.  

Impende indicar que o acesso à justiça através do acesso jurisdicional configura-se 

em um direito constitucional brasileiro expresso no art. 5º, inciso XXXV1, bem como consta 

                                                             
1 Art. 5º [...] “XXXV – A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;” In: 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 
1988. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988. Anexo: p. 1. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 11 mar. 2013. 
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em instrumentos internacionais, tais como a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos 

do Homem e das Liberdades Fundamentais, datada de 4.11.19502 e a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos, de 22.11.19693. 

Não é por acaso que surgiu nas discussões jurídicas a expressão “consumidor da 

justiça”.4 Sob esta faceta resta claro que o jurisdicionado tem assegurado o seu direito de 

recorrer ao judiciário para defesa de seus bens e direitos, devendo receber um tratamento 

adequado.  

Ocorre que, não obstante a expressa previsão constitucional e internacional do acesso 

à justiça, este direito não está totalmente concretizado, necessitando de maiores estudos para o 

desenvolvimento de práticas que realmente o efetivem. 

Como se abordará a seguir, o acesso à justiça é amplo e contempla o acesso à tutela 

jurisdicional. É preciso entender que o acesso à justiça significa o ingresso da contenda no 

sistema judiciário traduzido através de um processo e, após o devido processo legal, 

resguardados o contraditório e a ampla defesa, haja uma decisão proferida em tempo razoável 

e com qualidade para que extinga o processo, pacificando a relação conflituosa. 

Se há uma tutela jurisdicional que resulta intempestiva para preservação do bem da 

vida ou do direito ou, ainda, se esta tutela é injusta, além da inefetividade que causará ao 

direito, irá ferir o próprio princípio ao acesso à justiça. 

Observando a realidade do Poder Judiciário brasileiro, impõe-se o questionamento: 

na práxis forense o acesso à tutela jurisdicional se apresenta como uma garantia ou como uma 

                                                             
2 “Art. 6º. Direito a um processo equitativo. 1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada, 
equitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal independente e imparcial, estabelecido pela lei, o 
qual decidirá, quer sobre a determinação dos seus direitos e obrigações de carácter civil, quer sobre o 
fundamento de qualquer acusação em matéria penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser público, mas o 
acesso à sala de audiências pode ser proibido à imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do processo, 
quando a bem da moralidade, da ordem pública ou da segurança nacional numa sociedade democrática, quando 
os interesses de menores ou a protecção da vida privada das partes no processo o exigirem, ou, na medida 
julgada estritamente necessária pelo tribunal, quando, em circunstâncias especiais, a publicidade pudesse ser 
prejudicial para os interesses da justiça.” In: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. página inicial:  basic 
texts: the convention: European convention: non-official translations of the convention: portuguese: Convenção 
Europeia dos direitos do homem. Disponível em: <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/7510566B-AE54-
44B9-A163912EF12B8BA4/0/Convention_POR.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2013. 
3 “Art. 8. Garantias judiciais. 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo 
razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de 
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.” In: ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS. página inicial: português: comissão Interamericana de direitos humanos: documentos básicos: 
Convenção Americana sobre direitos humanos. Disponível em:    
< http://www.cidh.oas.org/Basicos/Portugues/c.Convencao_Americana.htm>. Acesso em: 11 mar. 2013. 
4  Corroborando com a ideia exposta, José Henrique Mouta Araújo afirma que: “Pode-se até mesmo mencionar 
que o jurisdicionado é um consumidor, que tem direito de receber esse “produto final” sem qualquer tipo de 
vício”. ARAÚJO, José Henrique Mouta. Acesso à justiça & efetividade do processo: a ação monitória é um 
meio de superação de obstáculos? Curitiba: Juruá, 2006. p. 42. (destaque do autor). 
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verdadeira punição aos que dela precisam socorrer-se? Para obter a resposta a este 

questionamento antes é preciso analisar a evolução do conceito do acesso à justiça, 

perpassando pela morosidade processual e pela adequação da prestação da tutela jurisdicional. 

Não se espera esgotar aqui a matéria, mas fomentar a reflexão e discussão acerca do real 

acesso à prestação da tutela jurisdicional.  

 

1 A evolução conceitual do acesso à justiça  

 

O conceito de acesso à justiça não pode ser pensado sob uma única forma, uma vez 

que é multifacetado. Assim sendo, apresentar uma definição fechada sobre o assunto tratado 

seria não compreender a totalidade do sentido deste princípio. 

 Vale dizer que com o transcorrer do tempo, o acesso à justiça assumiu diversas 

conotações que acompanhavam o momento jurídico-social vivido.  

Danielle Annoni destaca que o reconhecimento do acesso à justiça como direito 

fundamental deu-se na década de 60 do século passado, mas que a preocupação com a 

aplicação da justiça é anterior5. A autora destaca que a cláusula 29 da Carta Magna6, datada 

de 1215 “[...] representa o marco inicial legislativo no reconhecimento do direito de acesso à 

justiça, ao estabelecer o princípio da legalidade como limite ao poder estatal”7.  

Contudo, foram Mauro Cappelletti e Bryant Garth responsáveis pelo relatório Acesso à 

justiça, que trouxeram à baila a importância do estudo do acesso à justiça. Estes professores 

destacam que durante o Estado liberal burguês dos séculos dezoito e dezenove, a filosofia de 

resolução de conflitos civis era examinada somente pela ótica do individualismo. Naquele 

estágio, os direitos eram tidos como naturais, ou seja, considerados existentes antes do Estado 

e, por esta razão, este se mantinha passivo sobre a real possibilidade da pessoa reconhecer e 

defender seu direito8.  

 Os renomados autores continuam ao afirmar que, no sistema laissez-faire, imperava a 

igualdade formal e não a material. Logo, somente aqueles que podiam arcar com os custos 

tinham acesso à justiça. Somente com a atribuição de mais direitos substantivos aos cidadãos 

                                                             
5 ANNONI, Danielle. O direito humano de acesso à justiça no Brasil. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 
2008. p. 76. 
6 Segundo a tradução do referido artigo da Carta Magna que: “(29) Nenhum homem livre deverá no futuro ser 
detido, preso ou privado de sua propriedade, liberdade ou costumes, ou marginalizado, exilado ou vitimizado de 
nenhum outro modo, nem atacado, senão em virtude de julgamento legal por seus pares [júri popular] ou pelo 
direito local. A ninguém será vendido, negado ou retardado o direito à justiça”. (Idem, p. 77). 
7  Idem, p. 77. 
8 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 9. 
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e através do desenvolvimento dos direitos e deveres dos governos e comunidades, bem como 

a exigência de uma atuação positiva do Estado, que se passou a considerar o direito ao acesso 

à justiça como direito ao acesso efetivo9.   

 Com essa assunção de valores adquiridos pelo acesso à justiça, Mauro Cappelletti e 

Bryant Garth declararam que “O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como requisito 

fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e 

igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”.10 Deve-se 

notar que este ponto de vista permanece vigente, apesar da alteração social e do acesso à 

justiça ter adquirido novas acepções, porque a aquisição de novos direitos substanciais 

individuais ou coletivos somente faz sentido quando existe um acesso efetivo à justiça, na 

qual haja uma prestação de tutela tempestiva e equânime. 

Por outro lado, com a massificação dos conflitos e o acréscimo na litigiosidade, 

comprovada pelo aumento de processos nos Tribunais, o acesso à justiça passou a contemplar 

não somente um acesso efetivo ao Poder Judiciário, mas foi ampliado para um acesso a uma 

ordem jurídica justa11. Assim sendo, tem sido admitido que o acesso efetivo aos Tribunais não 

se traduz como a única espécie de acesso à justiça. Neste mesmo sentido, o Conselho 

Nacional de Justiça nos considerandos da Resolução 125, de 29 de novembro de 2010, 

ressaltou que “[...] que o direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica acesso à 

ordem jurídica justa; [...]”12. 

Comporiam o gênero acesso à justiça: o acesso ao poder judiciário e o acesso aos 

meios alternativos de solução de conflitos. Portanto, o acesso à justiça sob o enfoque hodierno 

é formado por soluções advindas do Estado, por meio do Poder Judiciário, de órgãos 

particulares13 ou ainda comunitários. Citam-se como exemplos de órgãos particulares 

                                                             
9 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. p. 9-11. 
10  Idem, p. 12. 
11 José Renato Nalini aponta que “Um primeiro salto qualitativo à concepção do acesso à justiça foi considerá-la 
acesso à ordem jurídica justa”. (NALINI, José Renato. Acesso à dignidade. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 
MORAES, Maurício Zanoide de. Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: 
DPJ, 2005. p. 255.). 
12 PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. página inicial: atos administrativos: atos da 
presidência: resoluções- presidência: resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010. Disponível em: < 
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12243-resolucao-no-125-de-29-
de-novembro-de-2010>. Acesso em: 11 mar. 2013. 
13 Rolando da Luz e Dulce Calmon de Bittencourt Pinto de Almeida asseveram existem meios “litigiosos e não-
litigiosos” dentro da ideia de acesso à justiça e, assim, o acesso à justiça deve ser interpretado  como “[...] uma 
idéia composta por atividades múltiplas tanto estatais quanto particulares, de que resultam em série de efeitos 
úteis e valorados aos cidadãos”. In: LUZ, Rolando da; ALMEIDA, Dulce Calmon de Bittencourt Pinto de. 
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responsáveis por soluções de conflitos os denominados Tribunais Arbitrais e como órgãos 

sociais/comunitários as Câmaras de Conciliação Prévia que tem por finalidade empreender 

esforços para que se efetive a conciliação entre empregados e empregadores. 

Os meios alternativos de solução de conflito tem sido considerados por uma grande 

parcela de juristas como meio mais efetivo para se obter uma solução adequada e em tempo 

razoável para os conflitos. Ademais, afirmam os estudiosos deste campo, que a resposta 

obtida, principalmente através da mediação e conciliação, apresenta uma maior eficácia 

social, uma vez que as próprias partes litigantes auxiliadas por um terceiro participam 

ativamente para a efetivação um acordo sobre a finalização do conflito. Trata-se de uma real 

pacificação do conflito e não meramente uma solução pronta advinda do Estado, a qual resta à 

parte vencida acatar ainda que discordante. Com efeito, deve-se reconhecer que a mediação e 

conciliação propiciam uma resolução do conflito mais pacificadora que a decisão judicial.   

Com relação à decisão arbitral, por sua vez, especialmente relativa a questões 

técnicas, mostra-se mais justa e consentânea à parte que faz jus ao direito, haja vista que, em 

geral, as demandas são direcionadas a Câmaras ou Tribunais Arbitrais especializados e 

compatíveis com a matéria a ser analisada.  

Embora exista uma tendência à “desjudicialização dos conflitos”, como acena 

Rodolfo de Camargo Mancuso14, é oportuno destacar que a submissão aos Tribunais ou 

Câmaras Arbitrais ainda demandam de disposição de maiores custos, aliados com o 

desconhecimento da maioria dos profissionais do direito da forma de atuar nestes recintos.  

No tocante as mediações e conciliações, os Tribunais tem se emprenhado nesta 

tarefa, inclusive por meio da retro mencionada Resolução nº 125 do Conselho Nacional de 

Justiça, mas ainda carecem de número suficiente de profissionais capacitados para atender 

todas as demandas. 

É possível acrescentar a esta lista de desafios que precisam ser superados para que 

haja uma efetividade dos meios alternativos de resolução de conflito, a desconfiança popular 

sobre os tribunais arbitrais: muitas vezes a parte mais simples da contenda receia que a parte 

mais poderosa possa ter alguma vantagem na resolução do conflito, bem como no excesso de 

litigiosidade e falta de disposição para o diálogo da população brasileira que vê a submissão 

da parte adversa ao Poder Judiciário como uma espécie de vingança, ainda que ela própria 

também venha a sofrer os danos causados pela morosidade do judiciário e arisque a ter contra 
                                                                                                                                                                                              
Efetividade do processo: um elemento valorativo do princípio de “acesso à Justiça”. Revista Forense, Rio de 
Janeiro, ano 103, vol. 393, p. 499-511, set.-out. 2007. p. 504. (destaque do original). 
14 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2011. p. 23. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

289



si uma decisão judicial. Estes últimos desafios elencados somente podem ser transpostos com 

uma mudança na mentalidade, como já assinalou Kazuo Watanabe15. Este novo passo para a 

efetivação do acesso à justiça, considerando uma modificação de mentalidade deve ser 

estimulado através da educação/orientação, sob pena dos meios alternativos de conflitos 

serem usufruídos por pequena parcela dos cidadãos e não atingido seu ápice de efetividade. 

 

1.1 O acesso à tutela jurisdicional como espécie de acesso à justiça 

 

Como tratado anteriormente, o acesso à justiça é atualmente considerado gênero do 

qual são espécies a resolução de conflitos na via judicial e através de mecanismos 

extrajudiciais, como a arbitragem, mediação e conciliação, ressalvando que a mediação e 

conciliação também podem ocorrer em ambiente jurisdicional. 

 Vale lembrar que, embora hoje os meios alternativos de solução de conflitos auto ou 

heterocompositivos estão em voga e serem descritos como a principal solução para o excesso 

de processos no Poder Judiciário, a primeira concepção de acesso à justiça deu-se com a tutela 

jurisdicional.  

Por certo que, objetivando a efetividade substancial do direito, o conceito de acesso à 

justiça é amplo, todavia, apesar da correção em se tratar com longo alcance o acesso à justiça, 

inclusive considerando a interpretação conforme o espírito da Constituição, que é o de 

assegurar da forma mais abrangente possível os direitos e garantias fundamentais, não se pode 

perder de vista que o inciso XXXV, ao art. 5º, da Constituição Federal brasileira destaca o 

acesso à justiça por meio do Poder Judiciário ao afirmar que nenhuma lesão ou ameaça de 

direito poderá ser subtraída da apreciação pelo Poder Judiciário.    

Nesta senda, submetido o conflito de interesses à avaliação do judiciário, este não 

poderá se furtar a prestar a tutela jurisdicional. Trata-se de preceito explícito na Carta Magna 

brasileira. Constata-se, portanto, que há um direito constitucional à tutela jurisdicional. E 

mais, este direito ou garantia constitucional está inserido no núcleo imutável da Constituição, 

já que constituí cláusula pétrea. Assim, não poderá sequer ser apreciada proposta tendente a 

abolição deste direito16. 

                                                             
15 Cf. WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença e cultura da pacificação. In: YARSHELL, Flávio Luiz; 
MORAES, Maurício Zanoide de (Coord.). Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. 
São Paulo: DJP, 2005.  
16 “Art. 60. [...], § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV - os 
direitos e garantias individuais.” In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 
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Ademais, infraconstitucionalmente o direito à tutela jurisdicional se encontra 

assegurado sob o manto do comando inserto no art. 126, do Código de Processo Civil17, o 

qual impede ao magistrado deixar de sentenciar ou proferir despacho com base na alegação de 

omissão ou obscuridade da lei.  

Já que a Constituição garante o acesso à tutela jurisdicional não há como compelir os 

cidadãos a buscarem soluções de seus conflitos obrigatoriamente através de outros meios, 

quer sejam órgãos administrativos ou particulares.   

Outrossim, o serviço prestado pelo Poder Judiciário ao consumidor da justiça deve 

estar em consonância com os ditames do art. 37 caput, da Constituição Federal18, que elenca 

como um dos princípios que devem reger a administração pública: a eficiência. 

 Sobre o assunto, Hely Lopes Meirelles declara que:   

 
O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida 
com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio 
da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada 
apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público 
e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros19. 

 

 Mesmo considerando todos os problemas enfrentados, notadamente com o excesso de 

processos nos Fóruns e Tribunais, o acesso à tutela jurisdicional deve ser assegurado no plano 

efetivo e não somente através da previsão na Carta Constitucional e dos princípios 

internacionais garantidores do acesso à justiça. 

 

2 O tempo da prestação jurisdicional 

 

                                                                                                                                                                                              
1988. Anexo: p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. 
Acesso em: 11 mar. 2013. 
17 “Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No 
julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais de direito. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973)”. In: BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 jan. 
1973. p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. Acesso em: 12 mar. 2013.   
18 “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”. In: BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 
Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988. Anexo: p. 1. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 11 mar. 2013. 
19 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 28. ed. atualizada por Eurico de Andrade 
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 94.  
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O tempo cronológico é igual para todos em qualquer período da humanidade, 

entretanto, com a velocidade de transformações da sociedade atual o tempo parece mais 

exíguo para se cumprir todas as tarefas, para adquirir e viver tudo que se quer.  

Nota-se que a cada dia as pessoas estão mais apressadas e necessitam resolver seus 

problemas de forma mais rápida possível. O direito, por sua vez, deve sempre acompanhar a 

evolução social. Se há necessidade de respostas mais rápidas, o direito também de buscar 

fornecer essas soluções de forma mais veloz.  

É óbvio que a celeridade processual não pode resultar na exclusão ou mitigação do 

contraditório e a ampla defesa.  José Rogério Cruz e Tucci assevera que: 

 
Não se pode olvidar, nesse particular, a existência de dois postulados que, 
em princípio são opostos: o da segurança jurídica, exigindo um lapso 
temporal razoável para a tramitação do processo, e o da efetividade do 
mesmo, reclamando que o momento da decisão final não se procrastine mais 
do que o necessário. Obtendo-se um equilíbrio destes dois regramentos – 
segurança/celeridade – emergirão as melhores condições para garantir a 
justiça no caso concreto, sem que, assim haja diminuição no grau de 
efetividade da tutela jurisdicional.20 
  

É pertinente pensar que o devido processo legal é formado por todas as garantias e 

direitos processuais, tendo destaque o contraditório e a ampla defesa, contudo, igualmente 

compõem os direitos fundamentais, o direito das partes obterem a decisão judicial em tempo 

razoável.  

Normalmente quando se trata sobre o tempo do processo, questiona-se qual seria esse 

prazo razoável que foi explicitado por meio da Emenda 45 no art. 5º, inciso LXXVIII da 

Constituição Federal21?  

A Corte Europeia de Direitos Humanos para a análise sobre uma possível dilação 

indevida na prestação da tutela jurisdicional que se constatada infringe o teor do art. 6º, 1 da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos22 , leva em consideração três situações: 

                                                             
20 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Garantia da prestação jurisdicional sem dilações indevidas como corolário do 
devido processo legal. Revista de Processo, São Paulo, ano 17, n. 66, p. 72-78, abr.-jun. 1992. p. 73. 
21“Art. 5º. [...] LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004).” In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 
de outubro de 1988. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988. Anexo: p. 1. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 11 mar. 
2013. 
22 Vide texto do rodapé 2 deste artigo. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

292

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm


a) A complexidade do caso: verifica se o processo submetido ao Poder Judiciário do 

país que está sendo julgado é de fácil resolução ou se a ação apresenta nuances 

que tornam mais demorada a prestação da tutela jurisdicional; 

b) A conduta das partes: constata se a dilação indevida no prazo para decisão 

judicial foi ocasionada pela conduta de uma ou de ambas as partes; e 

c) A atuação das autoridades competentes: investiga se os agentes estatais foram 

diligentes na condução do processo23. 

 

Somente após a passagem pela análise destes três status que a Corte Europeia irá 

decidir sobre a condenação ou absolvição do país que está sendo representado.  

A Constituição Brasileira seguindo convenções internacionais não fixou prazo certo 

para o encerramento do processo administrativo ou judicial, mas trouxe a expressão duração 

razoável do processo. Há posicionamentos que afirmam que este prazo razoável seria o 

somatório dos prazos previstos nos códigos processuais. Contudo, partindo da premissa que 

cada processo é único, se desenvolve dentro de uma situação singular, com partes diferentes, 

magistrados e servidores diversos, parece que indicar um prazo certo e único seria incorreto. 

O prazo razoável do processo é, nesta perspectiva, aquele auferido no processo no 

qual foram preservadas todas as garantias constitucionais e legais, notadamente o 

contraditório e ampla defesa e que a decisão e execução do julgado foram realizadas sem 

dilações indevidas, assegurando que ao final, o bem da vida ou direito descrito na tutela 

jurisdicional ainda possua serventia para a parte vencedora. 

No processo judicial há inúmeras possibilidades de reconhecimento de dilações 

indevidas, algumas podem ser atribuídas às partes e outras aos serventuários da justiça e aos 

magistrados. As dilações indevidas do processo causadas pelas partes litigantes podem ser, a 

título meramente exemplificativo, a falta de devolução dos autos ao cartório dentro do prazo 

legal; a interposição de recursos e incidentes provocados no curso do processo destituídos de 

fundamento, com fulcro unicamente de postergar a demanda e os pedidos infundados de 

adiamento de audiências. 

Com relação aos serventuários da justiça a maior recorrência é a de não praticar os 

atos nos tempos devidos e indicados nos códigos processuais, retardando juntadas de petições, 

encaminhamentos de processos à conclusão, expedições de alvarás, certidões, mandados e 

intimações. Outra ocorrência comum é a realização dos atos de forma equivocada, v.g., 

                                                             
23 As situações são elencadas na obra de CALHAO, Antônio Ernani Pedroso. Justiça célere e eficiente: uma 
questão de governança judicial. São Paulo: LTr, 2010. p. 156-164. 
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intimar advogado que já renunciou o mandato judicial ou indicar como endereço de citação 

local antigo, quando já consta no processo novo endereço. 

É cabível citar ainda os tempos mortos do processo, que são aqueles períodos que os 

processos permanecem em cartório sem que nada seja requerido ou decidido. São períodos 

inativos, no qual os processos ficam retidos no cartório a espera da movimentação das partes 

ou da prática de atos dos servidores. 

Por fim, existem dilações indevidas causadas pelos magistrados que não proferem as 

decisões nos prazos indicados na legislação, ainda que o juiz possa responder por perdas e 

danos no caso de se recusar, omitir ou retardar sem justificativa a providência que deva 

tomar24, bem como sendo de sua atribuição “velar pela rápida solução do conflito”25. Para um 

maior controle sobre a atividade, o Conselho Nacional de Justiça colhe diversos dados 

numéricos sobre o trabalho dos magistrados. Destaca-se, pelo assunto ora abordado, o 

controle realizado pelo Conselho Nacional de Justiça que dá transparência pública em seu site 

ao inserir, dentre outros elementos, o número de autos conclusos para sentença por mais de 

100 dias e o número de autos conclusos por mais de 100 dias para ato judicial diverso de 

sentença26. Esta representa uma importante ferramenta de constatação das dilações 

processuais provocadas por magistrados que retém processos conclusos e não realizam os atos 

processuais, quer sejam a prolação de sentenças, decisões interlocutórias ou meros despachos 

nos prazos determinados em lei.  

Deve-se ressalvar que quando se fala de dilações indevidas não se está abarcando as 

situações nas quais a mora processual é justificada. Todavia, não há mais como aceitar a 

dilação lastreada no argumento de excesso de processos. Alguns cartórios mantém, por mais 

absurdo que possa parecer, carimbos que justificam o atraso na realização do ato pelo excesso 

de trabalho ou por motivo a que o servidor não deu causa. Trata-se de uma prática que, na 

realidade, representa uma total desconformidade com o direito constitucional de acesso à 

justiça e acesso à tutela jurisdicional. A justificativa de excesso de trabalho deveria 

apresentar-se como uma exceção e não como uma regra ao ponto de alguns cartórios 

possuírem carimbo com essa justificativa. 

                                                             
24 “Art. 133. [...] II - recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício, ou a 
requerimento da parte. [...].” In: BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo 
Civil. Diário Oficial, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 jan. 1973. p. 1. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. Acesso em: 12 mar. 2013.   
25 “Art. 125. II - velar pela rápida solução do litígio; [...].” Idem. 
26 Para consulta pública: PODER JUDICIÁRIO. Conselho Nacional de Justiça. página inicial:produtividade 
dos magistrados: justiça aberta. Disponível em: 
 < http://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta/?d=consulta&a=consulta&f=formPrincipalProdutividade>. 
Acesso em: 13 mar. 2013. 
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A morosidade na prestação da tutela jurisdicional acarreta consequências negativas 

para as partes litigantes e para terceiros que de alguma forma serão afetados pela decisão 

jurisdicional. Essas reverberações da mora judicial se darão no campo econômico, uma vez 

que as partes arcam com as despesas do processo, salvo aquelas defendidas pela assistência 

judiciária, além da própria demora para a aferição do proveito econômico da causa, nas que se 

encaixam neste perfil.  

Ademais, haverá o dano marginal que é aquele dano gerado pela simples espera da 

prolação e concretização da tutela jurisdicional. Muitas vezes, o sofrimento causado pela 

espera do deslinde processual causa mais prejuízos morais que o próprio conflito submetido 

ao Poder Judiciário. 

 Ainda o tempo demasiado de tramitação de processos contribui para a diminuição da 

credibilidade no Poder Judiciário. Segundo dados constantes no Relatório ICJ Brasil 

referentes ao 2º e 3º trimestre de 2012, que analisa o índice de confiança na Justiça brasileira: 

“Para 90% dos entrevistados o Judiciário é moroso, resolvendo os conflitos de forma lenta ou 

muito lentamente.”27  

Tendo em vista a excessiva morosidade no trâmite do processo judicial brasileiro é 

cabível dizer que o enorme tempo de espera por uma decisão judicial constituiu uma afronta 

ao direito de acesso à tutela jurisdicional e, consequentemente, ao direito constitucional de 

acesso à justiça, que apesar de perfazer um direito do indivíduo, na prática transforma-se em 

uma angústia e incerteza prolongada.  

 

3 A qualidade das decisões jurisdicionais 

 

Como se demonstrou anteriormente, a decisão judicial em um prazo razoável 

constitui um dos elementos essenciais ao acesso efetivo à tutela jurisdicional, uma vez que a 

tempestividade da prestação jurisdicional é imprescindível à preservação do direito discutido.  

De outro giro, de nada adianta ter uma tutela extremamente célere se a decisão não 

for justa e consentânea com o direito material das partes. Por esta razão, também compõe o 

direito constitucional de acesso à tutela jurisdicional, a qualidade das decisões. 

                                                             
27 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. página inicial: pesquisa: direito gv – escola de direito de São Paulo: 
publicações: ICJ Brasil: relatório ICJ Brasil - 2º e 3º trimestre 2012: artigo completo: Relatório ICJBrasil - 2º e 
3º trimestre 2012. Disponível em:   
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/10282/Relat%C3%B3rio%20ICJBrasil%202%C2
%BA%20e%20%203%C2%BA%20Trimestre%20-%202012.pdf?sequence=1>.Acesso em: 13 mar. 2013. p. 12. 
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Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso não há como se deixar seduzir pela lógica 

dos resultados através de expedientes para diminuir o estoque de processos, como por 

exemplo, julgamentos de massa de recursos repetitivos28, pois, para este eminente jurista, 

estes expedientes: 

  
[...] não atingem o escopo daquilo que realmente conta para o jurisdicionado, 
a saber, a qualidade da prestação jurisdicional, a qual, para se legitimar 
como tal, deve-se revestir de seis atributos: justa, jurídica, econômica, 
tempestiva, razoavelmente previsível e idônea a assegurar a efetiva fruição 
do bem da vida, valor ou direito reconhecidos na decisão.29   

 

 Na tentativa de tornar menor o número de processos nas prateleiras dos Fóruns e 

Tribunais, gradualmente, tem sido implantadas inovações no ordenamento jurídico brasileiro, 

notadamente no campo procedimental.  

Pode-se elencar como exemplos de contenção do número de processos, aliado com a 

necessidade de uniformizar entendimentos: a súmula vinculante30 incluída pela Emenda 

Constituição 45/2004, a decisão por amostragem para os casos de recursos repetitivos31, a 

improcedência liminar da demanda, quando houver improcedência em casos idênticos32, além 

da possibilidade do relator negar seguimento a recurso contrário a súmula ou jurisprudência 

dominante33. 

                                                             
28 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2011. p. 36. 
29  Idem, p. 36. (destaque no original). 
30 “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois 
terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de 
sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à 
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 
revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. [...]”. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004). In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
outubro de 1988. Diário Oficial da União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988. Anexo: p. 1. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 11 mar. 2013. 
31 “Art. 543-B.  Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a análise 
da repercussão geral será processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, observado 
o disposto neste artigo. § 1o  Caberá ao Tribunal de origem selecionar um ou mais recursos representativos da 
controvérsia e encaminhá-los ao Supremo Tribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciamento 
definitivo da Corte. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006).[...]” In: BRASIL. Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial, Poder Executivo, Brasília, DF, 17 jan. 1973. p. 1. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. Acesso em: 12 mar. 2013.   
32 “Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida 
sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida sentença, 
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006). [...].” In: BRASIL. 
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial, Poder Executivo, 
Brasília, DF, 17 jan. 1973. p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. Acesso 
em: 12 mar. 2013.   
33 “Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998). [...].” In: BRASIL. Lei nº 
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Não obstante as medidas acima citadas terem contribuído para a diminuição de 

processos em trâmite, parece-nos que estas medidas, a exceção da súmula vinculante34, 

afrontam cabalmente o direito constitucional da tutela jurisdicional na medida em que não 

analisam a situação fático-jurídica de cada caso de forma isolada, mas sim comparam com 

situações ditas similares, mas que em várias situações apresentam elementos diferentes. 

Ressalte-se que os Tribunais ao analisarem um recurso de apelação, especial ou extraordinário 

não estão julgando uma tese jurídica, mas sim a relação entre dois ou mais litigantes e, por 

este motivo os processos devem ter análise individualizada.  

No caso da decisão por amostragem é pertinente afirmar que ela não analisa as 

peculiaridades do caso concreto, tratando um bloco de ações como se fossem iguais por terem 

argumentações jurídicas semelhantes, deixando de levar em conta as peculiaridades fáticas de 

cada uma. 

Maior violação ainda ao direito de acesso à tutela jurisdicional no tocante à 

qualidade, perfazendo verdadeira inconstitucionalidade ao direito de acesso à justiça se dá 

com a possibilidade do magistrado declarar a improcedência liminar de uma ação quando já 

existirem sentenças de improcedência em casos parecidos (art. 285-A do Código de Processo 

Civil), bem como na autorização pela Lei Adjetiva do relator negar seguimento ao recurso se 

ele estiver em confronto com súmula ou jurisprudência dominante. Vejamos: tanto a súmula 

simples, quanto à jurisprudência não constituem lei e não são de aplicação obrigatória. Ao 

tomar estas atitudes baseando-se em súmulas simples e jurisprudência, o magistrado estará 

subtraindo do jurisdicionado a chance de promover uma mudança de entendimento e, 

portanto, está retirando do indivíduo a possibilidade de seu processo ser analisado de forma 

individualizada. 

A maior consequência será a violação do direito fundamental do indivíduo ao 

exercício do pleno acesso à tutela jurisdicional e, por conseguinte, à justiça, pois seu caso 

concreto estará sendo analisado à luz de decisões tomadas em processos de terceiros. 

Ao examinar o art. 285-A do Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery enfaticamente expõem que: 

 
O CPC 285-A é inconstitucional por ferir as garantias da isonomia (CF 5º 
caput e I), do devido processo legal (CF 5º XXXV) e do contraditório e 

                                                                                                                                                                                              
5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial, Poder Executivo, Brasília, 
DF, 17 jan. 1973. p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm>. Acesso em: 12 
mar. 2013.   
34 A súmula vinculante apresenta-se como uma exceção a violação ao acesso à justiça, porque inserida no 
próprio texto constitucional através de emenda. 
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ampla defesa (CF 5º LV), bem como o princípio dispositivo, entre outros 
fundamentos, porque o autor tem o direito de ver efetivada a citação do réu, 
que pode abrir mão de seu direito e submeter-se à pretensão, 
independentemente do precedente jurídico do juízo. Relativamente ao autor, 
o contraditório significa o direito de demandar e fazer-se ouvir, inclusive 
produzindo provas e argumentos jurídicos e não pode ser cerceado nesse 
direito fundamental. De outro lado, o sistema constitucional não autoriza a 
existência de “súmula vinculante” do juízo de primeiro grau, impeditiva da 
discussão do mérito de acordo com o due process.35 

 

Neste passo, a diminuição dos estoques dos processos não pode ser realizada às 

custas do alijamento do direito ao amplo acesso à justiça, sob o perigo de afetar toda a 

estrutura jurídica do país, haja vista que o princípio do acesso à justiça é essencial para a 

manutenção de todos os demais direitos existentes. 

 

3.1 A jurisprudência defensiva dos Tribunais 

 

Ainda, em meio ao debate sobre a qualidade das decisões judiciais, mister se faz 

tratar sobre a tutela de mérito. O autor ao ingressar com um processo judicial espera que o 

Poder Judiciário se posicione sobre o direito material. Para o polo passivo também é de todo 

conveniente que a resposta fornecida pelo poder público perfaça a coisa julgada material, 

especialmente se a demanda foi julgada improcedente.  

É dever de todos, sejam advogados, juízes, promotores ou serventuários contribuir 

para que a questão material envolvida no litígio seja resolvida. 

 Neste contexto, deve-se ultrapassar o formalismo exacerbado para que os litigantes 

possam exercer seu direito ao duplo grau de jurisdição. Todavia, o amplo acesso à tutela 

jurisdicional é afetado por um rigor excessivo na análise da admissibilidade do recurso, 

evitando o conhecimento do mérito. Tal fato ceifa a possibilidade das partes de ter a decisão 

revista à procura de uma decisão mais justa e que garanta o direito constitucional de acesso à 

tutela jurisdicional. Trata-se o que se convencionou em denominar de jurisprudência 

defensiva.  

A jurisprudência defensiva apoia-se em elementos formais que poderiam ser 

retificados para indeferir o processamento dos recursos deixando de analisar seu mérito. 

Márcio Carvalho de Faria salienta que 

 

                                                             
35 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e legislação 
extravagante. 11. ed. rev., ampl. e atual até 17.2.2010. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010. p. 581. (nota 
18). 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

298



Sob este prisma, são inúmeros os expedientes adotados, dentre os quais, v.g., 
citam-se: (a) exigência de ratificação prévia de recursos excepcionais 
interpostos antes do julgamento de embargos de declaração; (b) rigorismo 
desmedido no preenchimento de guias de preparo recursal; (c) 
impossibilidade de correção de eventuais vícios sanáveis; (d) inconsistências 
eternas no trato do prequestionamento; e (e) a necessidade, quase 
obrigatória, de interposição simultânea de recurso especial e recurso 
extraordinário, dada a dificuldade extrema em se definir, exatamente, os 
contornos da ofensa constitucional ser direta ou reflexa etc.36 

 

A jurisprudência defensiva afeta diretamente a qualidade da decisão, pois ela é 

proferida apenas com base em elementos formais, preterindo o cerne da contenda. Frustra, 

igualmente, a confiança das partes no Poder Judiciário e fere o direito fundamental de acesso 

à tutela jurisdicional justa caracterizando uma clara inconstitucionalidade. 

José Henrique Mouta Araújo pondera que 

  
[...] o acesso à justiça não é feito apenas em sendo dada oportunidade para 
que um litigante possa adentrar e lamentar seu direito ao Poder Judiciário, 
mas sim, atribuindo meios para que essa pessoa possa ter um provimento 
jurisdicional que restaure o seu direito lesado ou simplesmente declare se 
possui ou não esse pretenso direito37. 
 

 O acesso à tutela jurisdicional, portanto, não se resume a facultar o ingresso da 

demanda no sistema judiciário. Para que exista uma efetivação deste direito é necessário que 

se busque a solução substancial para o processo.  

 Alexandre Freitas Câmara sintetiza as ideias ao enunciar que: “Assim, quando se fala 

em acesso à justiça, deve-se pensar em obtenção daquilo que se convencionou caber a cada 

um. Em outros termos, fazer justiça é dar a cada um aquilo que convencionou ser seu”38. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muito embora o Estado tenha tomado para si o monopólio da aplicação da força, 

impedindo que os cidadãos façam justiça com suas próprias mãos39 e, mesmo existindo a 

previsão constitucional elencada como direito fundamental e cláusula pétrea do acesso à tutela 

jurisdicional, é recorrente a supressão deste direito.  

                                                             
36 FARIA, Márcio Carvalho. O novo código de processo civil vs. a jurisprudência defensiva. Revista de 
Processo, São Paulo, ano 37, vol. 210, p. 263-300, ago. 2012. p. 266-268. (destaque no original). 
37 ARAÚJO, José Henrique Mouta. Acesso à justiça & efetividade do processo: a ação monitória é um meio de 
superação de obstáculos? Curitiba: Juruá, 2006. p. 34. 
38 CÂMARA, Alexandre Freitas. O acesso à justiça no plano dos direitos humanos. In: QUEIROZ, Raphael 
Sofiati de (Org.). Acesso à justiça. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. p. 2-3. 
39 Salvo as exceções contidas na lei.  
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Verifica-se que há um enorme espaçamento entre o insculpido na festejada 

Constituição Cidadã e o que ocorre nos Fóruns e Tribunais todos os dias.  

Na ânsia de eliminar os enormes acervos de processos judiciais, resta claro que estão 

sendo utilizados todos os tipos de artifícios, sejam através da implantação de leis ou da prática 

forense, os quais contém infração à Constituição e aos instrumentos internacionais de direitos 

humanos.  

Considerando o processo atual moroso e, muitas vezes, destituído da qualidade 

necessária, o jurisdicionado não consegue obter uma prestação jurisdicional adequada e, 

consequentemente o acesso à justiça como um direito subjetivo é prejudicado, fazendo o 

indivíduo se sentir punido por necessitar do Poder Judiciário. Neste contexto, o acesso à tutela 

jurisdicional se converte de direito em punição na medida em que causa tantos ou maiores 

transtornos ao jurisdicionado quanto àquele que o levou a procurar o judiciário, ocasionando-

lhe prejuízos de ordem econômica e moral, além de consolidar e propalar a descrença no 

Poder Judiciário. É como punir o jurisdicionado com um processo moroso e de baixa 

qualidade por necessitar fazer valer o seu direito através da via judiciária.  

Apesar de todo período de vigência e aceitação pela comunidade jurídica do acesso à 

justiça, são imprescindíveis mais estudos com o fulcro de transformar a letra constitucional 

em direito efetivo do cidadão. A tempestividade e a qualidade da tutela jurisdicional são 

necessárias para a manutenção do ordenamento jurídico e são direitos do jurisdicionado, o 

qual pode e deve exigir do Estado a sua concretização. 
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desde as conhecidas “ondas reformistas” até as reformas legislativas e procedimentais atuais, 
abrangendo os métodos alternativos de solução de conflitos e as tutelas diferenciadas. Em 
geral, enfatiza a importância da instrumentalidade do processo, viabilizando a efetividade 
deste de modo a garantir ao cidadão a menor distância entre o seu direito e o resultado da 
tutela jurisdicional. 
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Abstract: This article discusses the way that the civil procedure has come since the start of 
jurisdiction to the present day, analyzing the evolution of dogma. Highlights the barriers to 
access to justice, their study and the solutions until this time adopted to mitigate these 
barriers, from the well known "reformist waves" until the current procedural and legislative 
reforms, including alternative methods of conflict resolution and guardianships differentiated. 
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Causas de Menor Complexidade ou Menor Valor - 6. Conclusão - 7. Referências 
Bibliográficas 
 
1. Introdução 

A Revolução Industrial, longe de somente produzir mudanças estruturais na 

sociedade, igualmente concorreu com os seus significativos avanços para o surgimento de 

uma maior conscientização do cidadão no que compete aos direitos lhe assegurados pelo 

ordenamento jurídico, principalmente quando defrontado com a necessária intervenção do 

Poder Estatal para garantir a efetividade desses direitos. Assim é que, cada vez mais, 

aumentam os estudos sobre a instrumentalidade do processo e a sua eficaz correspondência 

com o anseio do jurisdicionado, o qual deve ser a mais importante peça do sistema processual.  

De fato, constituindo-se o acesso à justiça o maior direito do cidadão, pois garantidor 

dos demais, deve ser enfocado como o “ponto central da moderna processualística”3, a fim de 

que toda e qualquer iniciativa a respeito leve em conta a verdadeira finalidade processual, não 

olvidando esforços para que, na medida em que se acelera a prestação estatal, se diminuam os 

erros e contradições, de modo a convencer as partes do resultado do litígio. 

Não se trata, apenas, de proporcionar ao cidadão a possibilidade de expor sua 

pretensão ao órgão estatal e receber deste uma resposta, consubstanciada na sentença ou 

acórdão. O que se pretende é que o cidadão possa reivindicar seus direitos de forma ampla e 

com as ferramentas que dispõe. Portanto, o acesso à justiça não pode ser confundido com o 

mero acesso ao Poder Judiciário, pois essa é somente a primeira etapa a ser ultrapassada. Já 

manifestou o Ministro EDSON VIDIGAL que “bater às portas da Justiça é o que há de mais fácil 

no nosso país”, destacando que o problema está em “tudo que passa a acontecer após esse 

acesso – a morosidade, a procrastinação, o excesso de recursos – tudo montado para que a 

realização da Justiça resulte numa grande frustração para as camadas mais humildes da 

população, que tanto acreditam e tudo esperam da Justiça na proteção de seus direitos”4.  

Os sistemas jurídicos modernos buscam garantir o exercício da cidadania por 

intermédio do processo. É esse o entendimento dos professores LUIZ RODRIGUES WAMBIER e 

TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER, que inserem o direito ao processo efetivo na categoria das 

demandas sociais, tal qual a saúde, a segurança, a educação e a previdência5. Assim, à vista 

das garantias constitucionais de um processo satisfatório, cumpre a esse trabalho apontar os 

fatores que dificultam ou obstaculizam o acesso à justiça, bem como as respectivas soluções 

                                                 
3 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, p. 13 
4 Disponível em: www.stj.gov.br, acessado em 28.4.2003 
5 Anotações sobre a efetividade do processo, Revista dos Tribunais, p. 63-70 
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tendentes a aproximar o resultado processual da situação garantida pela norma, com o intuito 

de que, paulatinamente, a eficiência processual passe a inibir as ofensas aos direitos do 

cidadão. 
 

2. Histórico 

O estudo da instrumentalidade e efetividade processual não prescinde da análise 

retrospectiva do direito processual, indispensável à compreensão da sua atual situação. Já 

dizia CHIOVENDA que “não é possível estudar os institutos fundamentais do processo civil e 

enfrentar-lhe os culminantes problemas, sem os enquadrar nessa visão histórica”6. Tal labor 

deve se concentrar na dogmática, onde se encontram todas as respostas para as questões a 

serem enfrentadas, derivadas de uma longa transformação da sociedade, que hoje é muito 

diferente daquela existente quando das primeiras manifestações processuais7. Assim, temos a 

evolução do direito processual dividida em três fases; as duas primeiras diferenciadas pelo 

conceito de ação e a terceira marcada pelo reflexo da conotação instrumental alcançada na 

fase intermediária. A primeira etapa, a imanentista, que não tem seu marco inicial conhecido, 

caracterizou-se pela confusão entre o direito substantivo e o adjetivo. É o que a doutrina 

chama de sincretismo. É nessa fase que encontramos o sistema de actiones, caracterizado pela 

correspondência de ações e procedimentos específicos a situações previamente definidas. 

No século XIX teve início o movimento pela autonomia da ação, dando origem à 

posterior independência científica do processo civil, berço da dogmática. Nessa segunda fase 

o processo recebeu os atributos de publicidade, instrumentalidade, abstração e 

condicionamento. Iniciou-se então a busca pela explicação científica à autonomia 

conquistada, pelo que se debruçaram juristas como CHIOVENDA, CARNELUTTI, CALAMANDREI 

e LIEBMAN, este último responsável pela influência da dogmática no Código de Processo Civil 

Brasileiro de 1973, através de seu seguidor ALFREDO BUZAID, então Ministro da Justiça. E, 

como bem salienta ALCIDES MUNHOZ DA CUNHA, o Código “é o monumento normativo mais 

autêntico da dogmática tradicional”8. Contudo, no afã de justificar a importância conferida à 

nova ciência, os mestres enfocaram apenas seu aspecto formal, desconsiderando a efetiva 

utilidade para quem dela necessitava9. Assim, o trabalho restou concentrado no processo de 

conhecimento, pois “predominava a opinião de que a jurisdição se adscrevia à cognição e se 

exauria com a sentença definidora das controvérsias ou conflitos”10. Por esse motivo é que 

                                                 
6 Instituições de Direito Processual Civil, p. 118 
7 CUNHA, Alcides, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 64-65 
8 Comentários ao Código de Processo Civil, p. 141 
9 CUNHA, Alcides. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 72-73 
10 CUNHA, Alcides. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 78 
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toda a teoria do processo civil formatou-se em torno do processo cognitivo, deixando em 

segundo plano o executivo, que com aquele compunha a teoria dualista. 

A ordinarização, com a garantia da cognição plena e exauriente, prestigiava a 

segurança jurídica, em detrimento da celeridade, que hoje é uma das principais vindicações 

dos jurisdicionados. A esse respeito assim comenta LUIZ GUILHERME MARINONI
11: 

A doutrina, ao estabelecer o procedimento ordinário como o procedimento padrão de tutela 
dos direitos, mostrou-se despreocupada e indiferente em relação às diversas necessidades do 
direito material e da realidade social. O procedimento ordinário, como é intuitivo, não é 
adequado à tutela de todas as situações de direito substancial e, portanto, a sua universalização 
é algo impossível. 
 

Destarte, toda a discussão entabulada não acompanhou o ritmo da sociedade, que 

então já exigia uma prestação jurisdicional mais rápida e efetiva, adequada à diversidade dos 

casuísmos levados ao Poder Judiciário, o qual, desde então, encontrava-se deficiente. Como 

bem acentua ADROALDO FURTADO FABRÍCIO, “os grandes lineamentos do Direito Processual 

Civil, seus institutos basilares e seus conceitos fundamentais permanecem estáticos, como que 

indiferentes a essa profunda transformação da realidade social”12. Foi assim que surgiu a 

terceira etapa de desenvolvimento do direito processual, marcada pela efetividade e 

instrumentalidade, onde se busca a real satisfação do jurisdicionado pela prestação estatal. É o 

processo civil de resultados, como quer DINAMARCO, fruto da tendência de substituição da 

visão do processo do ângulo interno para o externo13. E esse movimento foi estimulado no 

período pós Revolução Francesa, que reconheceu novos direitos humanos, derivados dos 

anteriores, responsabilizando o Estado de bem-estar pela viabilização do exercício desses 

direitos14. Por essas razões, encontramos hoje um direito processual concentrado na busca por 

seu verdadeiro mister, que é o de realizar o direito, pacificando as pessoas e evitando, na 

medida do possível, o surgimento de novos embates. É certo que essa resolução de conflitos 

deve ser atingida segundo os critérios do jurisdicionado15. Portanto, merecem os holofotes a 

instrumentalidade e a efetividade, que, nessa etapa prática, pretendem viabilizar a aprovação 

do Poder Judiciário pela sua “clientela”. Contudo, interessante é a crítica posição do professor 

JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS
16, no sentido de clarear os conceitos. Para o jurista, não se 

pode esquecer que o mais importante é o conteúdo da decisão, e não o seu cumprimento: 

A efetividade por que se deve propugnar, enquanto cidadão, é a da ordem jurídica positivada, 
único modo pelo qual o direito nas sociedades modernas é pactuado com segurança e pode ser 
identificado para decidibilidade dos conflitos. (...) Destarte, não é o processo que reclama, 

                                                 
11 Tutela Antecipatória e Julgamento Antecipado, p. 14 
12 Direito do Consumidor, p. 30 
13 Tutela Jurisdicional, Revista de Processo, p. 54 
14 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, p. 10-12 
15 CINTRA, Antonio; GRINOVER, Ada; DINAMARCO, Cândido. Teoria Geral do Processo, p. 43 
16 Cidadania e Efetividade do Processo, Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, p. 34 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

306



 

enquanto tal, efetividade, mas sim a tutela prometida, o ordenamento como um todo 
sistemático, para cuja efetividade torna-se indispensável o processo de produção do direito, 
não qualquer processo, e sim o devido processo constitucional. 
 

Salienta, ainda, que por não ser o processo valioso em si mesmo, não há que se falar 

na sua efetividade, porquanto o que deve ser efetivo é “o direito, enquanto produto, não o 

processo de sua produção”17. Nesse sentido manifestou-se o Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA 

RIBEIRO
18, apontando na “disparidade entre a demanda social e a resposta política” a motivo 

da crise do Estado, e não só do Poder Judiciário: 

A deficiente estrutura do Estado, inadequada para atender às suas finalidades, gera excesso de 
regulamentação e de atos administrativos ensejadores de conflitos com os particulares 
(funcionários públicos, beneficiários da previdência social, empresas, etc.). São litígios 
fundados na legislação estatutária, previdenciária, tributária e financeira. Enseja, ainda, aquela 
deficiência a contínua edição de leis, muitas delas aprovadas e mal redigidas, causadoras de 
insegurança jurídica e, em decorrência, de litígios. Esses litígios ou lides, em número 
avassalador, vão sobrecarregar o Judiciário, estendendo-lhe as conseqüências da crise do 
Estado. 
 

Agindo de forma contrária, estaríamos, segundo o autor, apenas assegurando “o 

exercício antidemocrático do poder político na sua dimensão jurisdicional”, desconsiderando 

as necessidades sociais que se apresentam. 
 

3. Jurisdição e Tutela Jurisdicional 
 

Afirmava SANTO TOMÁS DE AQUINO, seguindo as idéias naturalistas de 

ARISTÓTELES, que “o homem é, por natureza, animal social e político, vivendo em multidão, 

ainda mais que todos os outros animais, o que se evidencia pela natural necessidade”19. Até 

mesmo os contratualistas refutavam a idéia da vida solitária. É assim que se mostra imperativa 

a associação de pessoas em torno de um bem comum, “condizente com suas necessidades 

fundamentais e com aquilo que lhe parece ser mais valioso”20. E para assegurar a harmonia 

entre os membros da sociedade na busca pela realização do bem comum é que se apresenta 

necessário o poder. Objetivando a condução do Estado Democrático de Direito, o Poder 

Público normatiza hipoteticamente as condutas, fixando a ordem jurídica, de modo a certificar 

ao cidadão o pleno exercício dos direitos e o cumprimento de seus deveres21. Ubi jus ubi 

societas. Entretanto, a interpretação legislativa é (e sempre será) fonte de discussão, e “o 

processo não é mais do que o corretivo da imperfeita realização automática do direito 

objetivo”22. Segundo DINAMARCO, a tutela jurídica estatal realiza-se de duas formas: fixando 

                                                 
17 Idem 
18 O Judiciário como Poder Político no Século XXI, Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, p. 19 
19 Summa Theológica, I, XCVI, 4, apud DALLARI, Dalmo. Elementos da Teoria Geral do Estado, p. 10 
20 DALLARI, Dalmo. Elementos da Teoria Geral do Estado, p. 23 
21 CINTRA, Antonio; GRINOVER, Ada; DINAMARCO, Cândido. Teoria Geral do Processo, p. 19 
22 PONTES DE MIRANDA, Francisco. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 100 
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os “preceitos reguladores da convivência” e atuando no sentido de efetivar esses preceitos23. E 

essa tutela é exercida observando sempre os escopos da jurisdição: social, político e jurídico. 

O objetivo social é o mais importante. A tutela estatal existe para manter a paz social, 

resolvendo os conflitos e inibindo sua ocorrência. Essa assertiva, por si, revela um viés 

interessante do objetivo social, que é a educação. Na medida em que as pessoas tenham 

conhecimento de seus direitos e deveres apreciando os resultados do processo e considerando 

estes na determinação de suas condutas, cumprirá o processo o escopo educacional. 

O escopo político visa garantir, principalmente, a estabilidade das instituições 

estatais. Ao tempo em que a intervenção estatal é respeitada, a observação do ordenamento 

jurídico é fator decorrente e, assim, a soberania se consolida, assegurando o exercício dos 

direitos inerentes à cidadania. E o escopo jurídico, à evidência, traduz-se pela atuação da 

vontade concreta do direito24. Avocando para si a responsabilidade pela solução desses 

conflitos e, logicamente, retirando da sociedade essa prerrogativa, o Estado assumiu o papel 

de assegurar o cumprimento da lei, sempre em busca da pacificação social25. De fato, a justiça 

privada, além de não solucionar qualquer litígio, implicaria, freqüentemente, a criação de 

novas e infindáveis discussões. Dessa forma, o exercício da jurisdição garante a imposição do 

que a sociedade “elegeu” como correto, através de seus representantes. Vale dizer que ainda 

existe semelhança de algumas normas atuais com os tempos antigos, figurando 

excepcionalmente no ordenamento jurídico, como, por exemplo, a legítima defesa, o desforço 

pessoal imediato e a apreensão do objeto sujeito a penhor legal. De outro lado, o exercício 

arbitrário das próprias razões mereceu tipificação no artigo 345 do Código Penal. 

Assim, cabendo ao cidadão a obediência ao ordenamento jurídico (essa é a regra), 

resta ao Estado apenas intervir quando do descumprimento, ou suposto descumprimento, de 

alguma norma, se e quando o interessado provocá-lo. De outra forma, não haveria, além do 

conflito de interesses, a “pretensão resistida” indispensável à caracterização do litígio, ou lide, 

apto a autorizar a atuação estatal. Como bem exemplifica HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “há 

litígio quando o conflito surgido na disputa de um mesmo bem não encontra uma solução 

voluntária ou espontânea entre os diversos concorrentes”26. É bom registrar que em muitas 

hipóteses o Poder Judiciário atuará apenas administrativamente, conferindo eficácia ao 

negócio jurídico realizado. O enquadramento dessa atividade como jurisdicional gera 

                                                 
23 Tutela Jurisdicional, Revista de Processo, p. 61 
24 Cf. DINAMARCO, Cândido. Instituições de Direito Processual Civil, p. 134. 
25 Como anota PONTES DE MIRANDA, “paz, mais do que revide, é a razão da Justiça”. (Comentários ao Código 
de Processo Civil, p. 102) 
26 Curso de Direito Processual Civil, p. 36 
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discussões doutrinárias, mas prevalece a idéia de que a atividade é apenas formalmente 

jurisdicional. É o que se dá nos procedimentos de jurisdição voluntária. Vale distinguir, ainda, 

jurisdição e tutela jurisdicional, conceitos que não podem ser confundidos, uma vez que essa 

deriva do exercício daquela função, resultando nos efeitos da sentença sobre as pessoas. Pode-

se afirmar que a tutela jurisdicional só é concedida a quem é detentor do direito material. Caso 

contrário, o Estado-juiz apenas estará assegurando o provimento jurisdicional sem, contudo, 

tutelar o interessado. É por esse motivo que se fala em processo civil de resultados. 
 

4. Obstáculos / Barreiras 

Inúmeros são os fatores que impedem ou empanam a prestação jurisdicional, e com a 

agravante de que eles “não podem simplesmente ser eliminados um por um. Muitos 

problemas de acesso são inter-relacionados e as mudanças tendentes a melhorar o acesso por 

um lado podem exacerbar barreiras por outro.” É inegável que a deficiência econômica tem 

maior importância, porquanto ela gera, ou pelo menos acentua, a maior parte dos obstáculos. 

Dentre os mais relevantes, encontramos, além dos econômicos, os óbices cultural e temporal, 

como se verá adiante. 
 

4.1. Cultural 

As dificuldades são deparadas antes mesmo da propositura da ação. A insuficiência 

cultural ou até mesmo o desconhecimento dos próprios direitos impedem que muitos recebam 

do Estado a tutela merecida. De fato, o problema educacional brasileiro reflete negativamente 

quando se fala em acesso à justiça. A população de baixa renda, na maioria das vezes, sequer 

tem ciência de todos os seus direitos, nem mesmo os fundamentais, e menos ainda sabe dos 

caminhos adequados para exercê-los27. A própria mídia de massa não cumpre seu papel 

constitucional que, pela disposição do artigo 221, é o de garantir “preferência a finalidades 

educacionais, artísticas, culturais e informativas”. A litigiosidade contida, portanto, apresenta-

se como o primeiro óbice ao acesso à justiça e ela não atinge apenas as camadas sociais 

desfavorecidas. Como bem observam MAURO CAPPELLETTI e BRYANT GARTH, baseados em 

estudos realizados em diversas regiões do mundo, o desconhecimento jurídico, em geral, afeta 

imensa maioria da população. E concluem que essa ignorância culmina por inibir 

psicologicamente a propositura de uma ação. Isso está ligado, também, ao formalismo muitas 

vezes excessivo utilizado no ambiente forense28. Assim, para a que a aplicação do artigo 3º da 

                                                 
27 BARBOSA MOREIRA, José. Efetividade do Processo: Por um Processo Socialmente Efetivo, Revista 
Síntese de Direito Civil e Processual Civil, p. 8 
28 Acesso à Justiça, p. 24 
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Lei de Introdução ao Código Civil não gere desconfortos, é necessário, em primeira ordem, 

uma educação eficiente, complementada por uma maior divulgação do direito, seja em 

consultas de advogados, seja através da mídia ou até mesmo das escolas, como disciplina 

fundamental. 
 

4.2. Econômico 

Encontramos nas despesas econômicas o maior empecilho ao acesso à justiça. Isso 

porque, como foi dito, ele desencadeia outros fatores que se aglomeram. Assim, como 

exemplo, podemos caricaturizar: a população de baixa renda não conhece seus direitos; 

quando conhece, não tem condições de contratar advogado; quando contrata advogado, não 

pode suportar o longo tempo que sua demanda levará para ter um fim, o que a induz a efetuar 

algum acordo insatisfatório29, ou, se aguardar o deslinde do processo, receberá a tutela 

jurisdicional que eventualmente não corresponderá à sua expectativa. Torna-se relevante o 

dispêndio efetivado com as despesas judiciais, nelas compreendidas os honorários 

advocatícios, inexoravelmente o maior inibidor da investida judicial. Não se pode olvidar que 

qualquer despesa afeta o orçamento doméstico da grande massa, de modo a colocar em 

segundo plano o gasto com o processo, máxime se o direito envolver quantia pecuniária 

pequena. A parte que postula já se encontra em situação desconfortável30, uma vez que um 

bem da vida lhe foi tolhido e para reverter uma “injustiça”, a primeira providência que o autor 

irá tomar culmina por diminuir seu patrimônio (CPC, art. 19). Além das despesas ordinárias, 

deve-se levar em conta as periciais, muitas vezes indispensáveis ao convencimento do juízo. 

Tendo valor invariavelmente alto, impedem o êxito da parte que não possui condições para 

seu custeio. Isso porque, em que pese o benefício da justiça gratuita (Lei 1060/1950), existem 

outras despesas a serem custeadas, como, por exemplo, as derivadas de transporte. O ponto 

nodal é a extensão da aplicação do artigo 339 do Código de Processo Civil, que pode ensejar 

discordância por parte das companhias de transporte, dos hotéis etc.  

Assim é que o princípio da sucumbência mostra-se insuficiente para o cumprimento 

de seu mister, pois muitas vezes as partes contratam honorários com seus advogados além da 

verba sucumbencial. Em outros casos, a mera cobrança dos gastos é infrutífera, diminuindo o 

proveito obtido judicialmente, amargurando, o vencedor, a suspensão da execução por 

inexistência de bens penhoráveis do devedor (CPC, art. 791, III).  
 

                                                 
29 FUX, Luiz, apud RIBEIRO, Antonio. O Judiciário como Poder Político do Século XXI, Revista Síntese de 
Direito Civil e Processual Civil, p. 24 
30 MARINONI, Luiz. Tutela Antecipatória e Julgamento Antecipado, p. 16 
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4.3. Temporal 

Já dizia RUI BARBOSA, na Oração aos Moços, que a justiça atrasada não é justiça, 

senão injustiça qualificada. O assunto ganhou destaque ultimamente, mas não se trata de fato 

novo. Sabe-se que remonta aos tempos medievais, quando, ainda, era tolerável. Porém, essa 

tolerância é cada vez menor, dada a diversidade dos litígios, que não mais admitem a 

perpetuação de demandas. Assegura a Convenção Americana sobre Direitos Humanos que 

“toda pessoa tem direito de ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo 

razoável”. Tal disposição alcança relevo constitucional se observado o disposto no artigo 5º, § 

2º, da Constituição, em que pese a estéril discussão doutrinária acerca da sua inclusão dentro 

do princípio do devido processo legal ou do princípio do acesso à justiça. O certo é que a 

celeridade foi guindada à categoria dos direitos e garantias fundamentais, integrando o art. 5º 

em seu inciso LXXVIII, por força da emenda constitucional nº 45/2004. Objetivando elucidar 

o assunto, a magistrada FLÁVIA DE ALMEIDA MONTINGELLI ZANFERDINI
31 define prazo 

razoável “como o direito de obter do órgão jurisdicional competente uma decisão legal dentro 

de prazos legais pré-estabelecidos ou, em não havendo prévia fixação legal de prazos, que o 

seja em um prazo proporcional e adequado à complexidade do processo”. Citando JOSÉ 

ANTONIO TOMÉ GARCIA, JOSÉ ROGÉRIO CRUZ E TUCCI
32 aponta a exegese doutrinária de 

dilações indevidas como “os atrasos ou delongas que se produzem no processo por 

inobservância dos prazos estabelecidos, por injustificados prolongamentos das etapas mortas 

que separam a realização de um ato processual de outro, sem subordinação a um lapso 

temporal previamente fixado, e, sempre, sem que aludidas dilações dependam da vontade das 

partes ou de seus mandatários”. Destarte, não se trata de acelerar a prestação jurisdicional, e 

sim de acomodá-la ao objeto do processo, com o mínimo possível de desperdício temporal. 

Conforme a autorizada posição de LUIZ GUILHERME MARINONI, “a inexistência de tutela 

adequada a determinada situação conflitiva corresponde à própria negação da tutela a que o 

Estado se obrigou quando chamou a si o monopólio da jurisdição”33: 

O procedimento ordinário, como é intuitivo, faz com que o ônus do tempo do processo recaia 
unicamente sobre o autor, como se este fosse o culpado pela demora ínsita à cognição dos 
direitos. Tal construção doutrinária é completamente alheia ao que ocorre na realidade social e 
no plano do direito substancial, pois aí há direitos evidentes e não evidentes e na realidade da 
vida a lentidão do processo pode significar angústia, sofrimento psicológico, prejuízos 
econômicos e até mesmo miséria.34 
 

                                                 
31 Prazo Razoável – Direito à Prestação Jurisdicional sem Dilações Indevidas, Revista Síntese de Direito Civil e 
Processual Civil, p. 15 
32 Garantia do Processo sem Dilações Indevidas, Garantias Constitucionais do Processo Civil, p. 238 
33 Efetividade do Processo e Tutela de Urgência, p. 12 
34 Tutela Antecipatória e Julgamento Antecipado, p. 16 
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Interessante raciocínio trazido pelo processualista é o de que a demora do processo 

culmina, inclusive, por custar mais ao Poder Público, porquanto exige uma estrutura maior, 

para atender à demanda, o que gera maior dispêndio35. Outro vértice importante é o perigo de 

deslegitimação do poder que a demora pode causar. De fato, o descrédito vai de encontro aos 

escopos jurisdicionais36. 
 

4.4. Estrutural 

Por fim, podemos apontar como estrutural o empecilho criado pela legislação mal 

redigida e muitas vezes desatualizada, pelo número insuficiente de órgãos judiciais, pela 

deficiente formação de magistrados, promotores de justiça, advogados etc. Essa crise 

estrutural dos três poderes gera conseqüências dramáticas, que acarretam muitos dos óbices 

analisados anteriormente. É a “incompetência” do Estado de bem-estar. Uma legislação mal 

redigida acarreta inúmeros transtornos, seja na interpretação, seja pela insegurança. Ainda 

quando não é mal redigida, mas decorrente de lobbies, acaba por sacramentar a maior 

deficiência do nosso país, que é a acomodação do poder nas mãos da minoria.  

Outro ponto é a insuficiente estrutura judicial que é estrangulada pela enorme 

quantidade de processos. São poucos magistrados e colaboradores para enfrentar um número 

cada vez maior de demandas. A preparação dos profissionais do direito também é responsável 

pela situação encontrada. Indubitavelmente, o ensino jurídico, salvo raras exceções, prepara 

insatisfatoriamente seus acadêmicos. E com isso temos “profissionais não aptos” a analisar os 

direitos das partes, quer postulando, defendendo ou julgando. 
 

5. Soluções 

Iniciada a discussão por volta da década de 60 do século passado, três ondas de 

soluções emergiram. A primeira tratava da assistência aos pobres, a segunda da tutela dos 

interesses supra-individuais e a terceira, de forma a abranger as outras, do “enfoque de acesso 

à justiça”, como querem CAPPELLETTI e GARTH. 
 

5.1. Ondas Reformistas 
 

5.1.1. Primeira 

A assistência jurídica aos necessitados, historicamente, também compreendeu três 

fases. Iniciou o movimento a implantação do sistema judicare, que correspondia ao 

                                                 
35 Ibidem, p. 29 
36 RIBEIRO, Antonio. O Judiciário como Poder Político do Século XXI, Revista Síntese de Direito Civil e 
Processual Civil, p. 23 
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pagamento, pelo Estado, de advogados particulares. Implantado na Áustria, Inglaterra, 

Holanda, França e Alemanha Ocidental, foi logo ganhando causídicos adeptos, porquanto a 

remuneração era realmente atrativa. Assim, a pessoa que necessitava de um serviço jurídico 

escolhia seu advogado através de uma lista de credenciados, e este emitia a nota diretamente 

ao Estado. Cumpre notar que o sistema compreendia também a etapa pré-processual, 

respeitados alguns limites pecuniários para tanto. Contudo, “os sistemas judicare não estão 

aparelhados para transcender os remédios individuais”37, pois limitam as demandas ao prévio 

conhecimento que os pobres têm de seus direitos. Assim, não solucionava a problemática 

gerada pela apontada barreira da falta de cultura. Buscando eliminar esse problema surgem os 

“escritórios de vizinhança”, caracterizados pelo rompimento das diferenças sociais. Os 

advogados públicos, logo, remunerados pelo Estado, estabelecem-se nos bairros, de modo a 

não mais inibir a população para as consultas rotineiras. Nesse sistema a atuação não se limita 

ao que a população conhece. O advogado do bairro detecta as situações de injustiça e 

mobiliza a região para a defesa de seus interesses. Porém, como é sabido, a plena eficiência 

desse método carece de incentivos estatais que, quase sempre, são escassos, até porque o 

próprio Estado sofreria demandas em razão do não cumprimento de suas obrigações. Exemplo 

dessa situação encontramos no Brasil, em que a advocacia pública é quase desconhecida, pois 

conta com apenas 110 defensores públicos da União. Segundo o defensor ANDRÉ LUIZ 

MACHADO DE CASTRO
38, “a experiência prática demonstra que nos Estados em que a 

Defensoria Pública é forte, bem estruturada e conta com um quadro de pessoal em número 

razoável, os próprios assistidos divulgam os bons serviços prestados, com procura sempre 

crescente. Pode-se citar o exemplo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que no ano 

passado prestou mais de 1,6 milhão de atendimentos”.  

Mais uma vez a conhecida expressão do jornalista GILBERTO DIMENSTEIN vem à 

tona. O “cidadão de papel” recebeu tudo que merecia da Constituição, todavia, permanecem 

sem cumprimento diversos dos direitos e garantias lá assegurados.  

Aparece em terceiro lugar na linha cronológica o sistema eclético, ou de “modelos 

combinados”, em que a pessoa opta em utilizar o serviço de um advogado público ou 

particular, nos moldes dos anteriores. Nesse sistema, destaca-se a vantagem da adequação aos 

anseios de quem o procura, individual ou coletivamente. No Brasil, a assistência jurídica 

encontra respaldo na Constituição, como já visto, tratando a Lei 1060/50 da assistência 

judiciária, que hoje é utilizada excessivamente. É que a faculdade de meramente afirmar que 

                                                 
37 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, p. 39 
38 Disponível em: www.stj.gov.br, acesso em 24.4.2003 
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“não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo próprio ou de sua família” vêm influenciando a propositura de temerárias demandas, 

endossadas por maus profissionais, tendo em vista a mitigação do princípio da sucumbência e 

a prescrição qüinqüenal imposta pelo artigo 12 daquele diploma. 
 

5.1.2. Segunda 

A segunda onda consistiu na representação dos interesses supra-individuais. A 

proteção aos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos supera as típicas 

discussões contratuais. Ela abrange, principalmente, os direitos fundamentais e pré-

contratuais. Entraves respeitantes ao meio ambiente, à cultura e aos consumidores passaram a 

ganhar importância. É o resultado da sociedade de massa em que vivemos, geratriz de 

conflitos de igual ordem, que merecem uma tutela apropriada. 

E um dos motivos que deu relevo a esses direitos foi a percepção de que a 

fragmentação das demandas oriundas da sociedade de massa culmina por enfraquecer 

politicamente esses direitos. Nesse sentido, comenta KAZUO WATANABE que a “solução dos 

conflitos na dimensão molecular” diminui as custas processuais e supera os obstáculos 

socioculturais39. Essa tutela deriva da transformação de meros interesses sociais em 

verdadeiros direitos, a integrar a terceira geração, que agora necessitam de meios para sua 

efetivação. De um modelo processual individualista a um modelo social, de esquemas 

abstratos a esquemas concretos, do plano estático ao plano dinâmico, o sistema das class 

actions da common law, ora estruturando novas técnicas, mais aderentes à realidade social e 

política subjacente. E nesse campo o Brasil tem algo a dizer.40 Há, no ordenamento jurídico 

brasileiro, três bons exemplos da tutela dos direitos transindividuais: a Lei da Ação Popular 

(Lei 4.717/65), a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e o Código de Defesa do Consumidor 

(Lei 8.078/90). Esta última norma, inclusive, conceitua esses “novos direitos” em seu artigo 81.  

Embora as duas primeiras leis tenham sido editadas antes da promulgação da constituição 

vigente, cumpre notar que esta trouxeram em seu bojo importantes dispositivos atinentes à 

tutela das liberdades, como o habeas data, o mandado de injunção e o mandado de segurança 

coletivo, ressaltando a importância da tutela jurisdicional coletiva. Ademais, além da 

ampliação da legitimação ativa, outorgando papel fundamental ao Ministério Público e às 

entidades de classe, a extensão dos efeitos da sentença aos “legitimamente representados” 

também é imprescindível à eficiência da tutela supra-individual.  

                                                 
39 GRINOVER, Ada et alii. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do 
Anteprojeto, p. 729 
40 Ibidem, p. 726 
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Pode-se afirmar, por certo, que os processos coletivos transformaram no Brasil todo 

o processo civil, hoje aderente à realidade social e política subjacente e às controvérsias que 

constituem seu objeto, conduzindo-o pela via da eficácia e da efetividade. E que, por 

intermédio dos processos coletivos, a sociedade brasileira vem podendo afirmar, de maneira 

mais articulada e eficaz, seus direitos de cidadania.41 
 

5.1.3. Terceira 

A terceira onda, chamada de “novo enfoque do acesso à justiça", é muito mais 

ampla, compreendendo o mecanismo judicial como um todo, desde os procedimentos até o 

comportamento dos envolvidos. “Ela centra sua atenção no conjunto geral de instituições e 

mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas 

nas sociedades modernas.”42 Com efeito, permitido o ingresso em juízo da população carente 

e o amplo reconhecimento de interesses supra-individuais, enfoca-se nessa fase o processo de 

realização desses direitos e a aproximação entre o anseio do litigante e o resultado 

proporcionado. É a instrumentalidade vindo à tona. “É necessário, em suma, verificar o papel 

e importância dos diversos fatores e barreiras envolvidos, de modo a desenvolver instituições 

efetivas para enfrentá-los. O enfoque de acesso à Justiça pretende levar em conta todos esses 

fatores. Há um crescente reconhecimento da utilidade e mesmo da necessidade de tal enfoque 

no mundo atual.”43 Sendo assim, passa-se a analisar as soluções apresentadas pela doutrina 

para a resolução dos problemas apontados. 
 

5.2. Reformas legislativas e procedimentais 

Com o passar do tempo, em razão da extraordinária mutação da sociedade, os 

institutos processuais tiveram (e ainda têm) de sofrer alterações, com o objetivo de 

acompanhar as mudanças, sob pena de engessarem o desenvolvimento ou tornarem-se 

ineficazes. Entretanto, sabe-se que essas modificações são sempre retardadas em relação ao 

direito substancial, que, por sua vez, também está atrasado em face da efetiva mutação social 

ocorrida, visto que, via de regra44, a lei apenas consolida o entendimento jurisprudencial. 

Muito já se fez, legislativamente, objetivando aumentar o acesso à justiça. Segundo 

DINAMARCO
45, “a visão instrumental do processualista moderno transparece também, de 

modo bastante visível, nas preocupações do legislador brasileiro da atualidade, como se vê na 

                                                 
41 Ibidem, p. 728 
42 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça, p. 67 
43 Ibidem, p. 73. 
44 Olvidando-se a característica do direito como fonte de transformação social. 
45 DINAMARCO, Cândido. A Instrumentalidade do Processo, p. 25 
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Lei dos Juizados Especiais, na Lei da Ação Civil Pública, no Código de Defesa do 

Consumidor e no Código de Defesa da Criança e do Adolescente (medidas destinadas à 

efetividade do processo)”. O Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, capitão da reforma 

do Código de Processo Civil, assim justificou as recentes modificações procedimentais:  

(...) desde os primeiros anos de sua vigência, foro e doutrinadores vêm apontando as suas 
notórias deficiências de ordem prática, a refletirem o açodamento com que foi concluído e, 
principalmente, a época autoritária em que foi elaborado, sem o crivo do prévio debate 
democrático. 
Daí a crítica que se lhe faz de ser um Código de gabinete, distante da nossa realidade forense. 
Outra causa da sua deficiência, à época da sua elaboração, de preocupação com a ‘efetividade 
do processo’. 
Talvez nesse divórcio resida o paradoxo que estamos a presenciar. De um lado, a crescente 
confiabilidade na tutela jurisdicional. De outro, a insatisfação com o mecanismo judicial na 
solução dos conflitos. 
 

Notadamente, o duplo grau de jurisdição vem sendo mitigado por muitos juristas. De 

fato, o volume de recursos que tramita nos tribunais é assustador. Basta considerarmos o 

número de processos que passa pela mesa ou computador de um juiz durante o dia.  LUIZ 

GUILHERME MARINONI coloca em “xeque” o entendimento de que o duplo grau é garantido 

pela Constituição, concluindo pela negativa, por entender que, não sendo corolário do direito 

à ampla defesa, não pode prevalecer quando conflitar com o direito “à adequada tutela 

jurisdicional” previsto no artigo 5º, XXXV46. Entretanto, como se verá a seguir, não é num 

passe de mágica que se resolverá a situação. A garantia existe para ser observada e as 

soluções se apresentam, como a imposição de ônus para a sucumbência recursal, a eficácia 

mandamental da sentença como regra e a suspensividade do artigo 520 do CPC como 

exceção. Por outro lado, encontramos, na doutrina, algumas manifestações de apreensão 

quanto às reformas operadas e ao seu método. O próprio BARBOSA MOREIRA
47, em lapidar 

lição, enfatiza alguns pontos (mitos) que, sob sua ótica, estão sendo tratados de forma 

temerária, merecendo desmitificação. Para o jurista, um deles é a rapidez como bastante para 

conferir ao processo a efetividade desejada. Pondera inicialmente que a morosidade não é 

“fenômeno exclusivamente brasileiro”, porquanto podemos observar a mesma deficiência em 

vários países, como Estado Unidos, Japão e Itália. 

Outro pensamento equivocado, sustenta, “é a idéia de que todos os jurisdicionados 

clamam, em quaisquer circunstâncias, pela solução rápida dos litígios”, pois evidentemente a 

parte que não tem razão, para usar a expressão cunhada por LUIZ GUILHERME MARINONI, não 

busca celeridade em seu processo, por razões óbvias.  Adiante, assevera que a legislação vem 

                                                 
46 Cf. Garantia da Tempestividade da Tutela Jurisdicional e Duplo Grau de Jurisdição, Garantias 
Constitucionais do Processo Civil, p. 207-233 
47 O Futuro da Justiça: Alguns Mitos, Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, p. 36 
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recebendo excessivas críticas, na medida em que a mídia a aponta como principal responsável 

pela situação do sistema judiciário. Esse fato, inclusive, compõe o segundo mito a ser 

analisado.  Acerca da celeridade, conclui que o mais perigoso equívoco está na sobreposição 

da morosidade aos demais problemas encontrados.  

A “fórmula mágica”, ou seja, a resolução dos problemas em única ação, é apontada 

como outro mito a ser eliminado. De fato, o sistema judicial está repleto de enfermidades, 

umas isoladas, outras agregadas, o que leva à ilação de que não há uma medida apenas a ser 

tomada quando se fala em otimizar o acesso à justiça. Finalizando, aduz que não é com a 

alteração legislativa, por exemplo, que se resolverá o entrave. A idéia mitológica da 

“onipotência da norma” também mereceu críticas, pois, segundo o jurista, as reformas 

legislativas são realizadas de forma impressionista e violenta, sem a análise gradativa dos 

efeitos jurídicos e sociais por si gerados, o que não permite saber onde se está acertando ou 

errando. Posição mais crítica adota CALMON DE PASSOS
48, para quem o movimento 

reformador peca por “quebrar o equilíbrio processual”, “hipertrofiando o papel do juiz” e 

“privilegiando o autor”, além de olvidar as causas dessa crise. Vale reproduzir o trecho final 

de um artigo pertinente à temática: 

E por que as reformas, em sua dimensão mais pretensiosa, agravam antes de solucionar? 
Porque exacerbam a litigiosidade e favorecem o arbítrio. Essas duas coisas, casadas, 
estimulam os inescrupulosos a postular e decidir sem ética e sem técnica, transformando aos 
poucos o espaço forense no terreno ideal para a prática de estelionato discriminalizado, a par 
de incentivarem os ignorantes a ousarem cada vez mais, os vaidosos a cada vez mais se 
exibirem e os fracos a cada vez mais se submeterem. O que pode ter sido pensado com boas 
intenções, na prática, justamente com a “viscosidade” da decantada “instrumentalidade”, 
transforma-se em arma na mão de sicários, ou, para usar as expressões de um ilustre advogado 
paulista – faz do direito e do processo, nos dias presentes, a pura e simples arte, ou artimanha, 
de se colocar o punhal, com precedência, na jugular do adversário. E ele completava entre 
infeliz e irônico: “Legalidade, dogmática, teoria jurídica, ciência do direito, tudo isso é pura 
perda de tempo e elucubração para o nada”. Em resumo – não aliviaram os bons da intolerável 
sobrecarga que os esmaga e proporcionaram aos maus meios excelentes para se tornarem 
piores. 
Distorção não menos grave, outrossim, foi a de se ter colocado como objetivo a alcançar com 
as reformas preconizadas apenas uma solução, fosse qual fosse, para o problema do sufoco em 
que vive o Poder judiciário, dado o inadequado, antidemocrático e burocratizante modelo de 
institucionalização constitucional. A pergunta que cumpria fosse feita – quais as causas reais 
dessa crise – jamais foi formulada. Apenas se indagava – o que fazer para nos libertarmos da 
pletora de feitos e de recursos que nos sufocam? E a resposta foi dada pela palavra mágica 
“instrumentalidade”, a que se casaram outras palavras mágicas – “celeridade”, “efetividade”, 
“desformalização”, etc. E assim, de palavra mágica em palavra mágica, ingressamos num 
processo de produção do direito que corre o risco de se tornar pura prestidigitação. Não nos 
esqueçamos, entretanto, que todo espetáculo de mágica tem um tempo de duração e a hora do 
desencantamento. 

 

5.3. Instrução Probatória 

                                                 
48 Instrumentalidade do Processo e Devido Processo Legal, Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, 
p. 15 
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Significativa importância tem a fase instrutória. É a etapa onde o litigante fornecerá 

ao juiz os subsídios que tem para esclarecer os fatos e para este solucionar o litígio. “Como 

sabemos todos, raríssimos são os pleitos que se julgam à luz da solução de puras questões de 

direito: na imensa maioria dos casos, a sorte das partes depende do que se prove nos autos 

acerca dos fatos relevantes”49. Porém, muitas vezes a parte não dispõe de meios para a 

comprovação de alguns acontecimentos, seja por não possuir recursos financeiros, ou por 

inexistir qualquer forma de comprovação, ou até mesmo por uma falha onde perca a 

possibilidade de fazê-la (ocorrendo a preclusão, por exemplo). Daí a necessidade de 

mecanismos que assegurem, na medida do possível, a plena produção de provas do alegado. E 

nesse diapasão a atuação do magistrado é fundamental, como se verá a seguir. 
 

5.3.1. Poderes Instrutórios do Juiz 

Objetivando suprimir eventual deslize de algum litigante ou apenas formatar seu 

convencimento, o juiz deve atuar cada vez mais no processo. A inércia do Poder Judiciário 

deve terminar com a propositura da ação, porquanto precisa o juiz buscar, de todas as formas, 

sanar eventuais dúvidas acerca dos fatos alegados. Não se está aqui a defender o processo 

inquisitório, mas proporcionar uma temperança na aplicação dos princípios dispositivo e 

inquisitivo50. Porém, urge que os operadores do direito estejam devidamente preparados para 

tanto. Reflexo do insuficiente preparo técnico e social das faculdades de direito, o ambiente 

forense está repleto de profissionais mal preparados. E o pior é que, com relação à advocacia, 

uma defesa formal, mas sem substância, prejudica o direito da parte, que sofrerá os efeitos da 

sentença, independentemente da qualidade do serviço prestado. E os juízes não estão alheios à 

discussão. A necessidade de mudança da metodologia do ingresso à magistratura é uma 

constante na leitura sobre o acesso à justiça. Encontramos inúmeras manifestações, sobretudo 

de togados, acerca da imprescindibilidade de um “estágio” preliminar, da edição de constantes 

cursos de aperfeiçoamento, inclusive como requisito para a ascensão na carreira (CF, art. 93, II, 

“c” e IV), entre outras propostas, como a familiarização com outras ciências humanas, como a 

sociologia e a política, a criação da Escola Nacional da Magistratura, cujo curso seria 

obrigatório aos ingressantes, o controle de qualidade do Poder Judiciário pelo Conselho 

Nacional da Magistratura etc. Disso decorreria uma maior valorização do juiz de primeiro 

grau, que, na visão de LUIZ GUILHERME MARINONI, perde importância nos sistemas onde há a 

previsão do duplo grau de jurisdição: 

                                                 
49 MOREIRA, José. Por um Processo Socialmente Efetivo, Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, 
p. 11 
50 DINAMARCO, Cândido. A Instrumentalidade do Processo, p. 63 
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Na realidade, se o juiz que preside a instrução tem contato direto com as partes e profere uma 
decisão que, para produzir efeitos, necessariamente tem que passar pelo crivo de um 
colegiado, o juiz singular não é propriamente um julgador, porém mais precisamente um 
instrutor. A sua decisão pode ser vista, no máximo, como um projeto da única e verdadeira 
decisão, que é a do tribunal. 
 

A exemplo do aduzido, temos a escassa aplicação do artigo 442 do Código de 

Processo Civil, que, caso fosse diferente, refletiria a importância de uma atuação efetiva do 

juiz na fase instrutória, de forma a amenizar a carga probatória que incide sobre a parte, 

principalmente a menos favorecida. O vértice prático da má atuação jurisdicional também 

merece apreciação. É comum encontrar despachos determinando a “manifestação sobre a 

contestação” como regra, sem a devida observância dos artigos 326 e 327 do CPC. Outra 

manifestação desnecessária é a “especificação de provas”, ante o contido nos artigos 282, VI, 

e 300 do CPC51.  Entrementes, há alguns exemplos negativos no Código, como o artigo 402, 

pois, em razão da insuficiência cultural, muitos litigantes sequer guardam documentos, o que 

lhes retira o direito de provar exclusivamente por testemunhas em certos casos. Em 

contrapartida, vem à tona novamente a crítica posição de JOSÉ JOAQUIM CALMON DE PASSOS, 

balizando os conceitos na tentativa de focalizar a atividade jurisdicional ao cumprimento das 

normas: 

Se desejamos estabelecer a dimensão humanística filosoficamente adequada para nosso 
pensamento e a dimensão democrática politicamente correta para nossa convivência, teremos 
que direcionar a reflexão para o em nome de quê se deve postular a efetividade da tutela, antes 
de equipará-la à efetividade da decisão do magistrado. Se assim o fizermos, observaremos 
quanto é equivocado e socialmente perigoso deslocar-se o enfoque para o produto – o para 

quê (a sentença) – quando o social e politicamente relevante, humanística e 
democraticamente, é o em nome de quê se postula essa efetividade, vale dizer, a garantia de 
que já não mais nos submeteremos a homens, sim a normas. Se afirmarmos que todo ato de 
poder traz em si, necessariamente, a exigência de sua efetividade, nosso discurso versará 
sobre o despotismo, não sobre algo compatível com cidadania, essencial a toda organização 
política democrática. 
 
 

5.4. Métodos alternativos de solução de conflitos 

Apesar da preferência pela intervenção do Estado para a solução dos conflitos, 

existem, no ordenamento jurídico, outras opções igualmente legítimas. Trata de exceção ao 

monopólio estatal da jurisdição, como salientam WAMBIER, ALMEIDA e TALAMINI, onde a 

atividade jurisdicional será exercida por delegação do Estado, desde que expressamente 

autorizada por lei e pelas partes52. Daí o surgimento da arbitragem e da conciliação, entre 

outros métodos, como o de incentivos econômicos, que procuram satisfazer os litigantes 

mediante a eliminação (em parte) do aparato judiciário, caro e moroso. 
 

                                                 
51 Cf. FIGUEIRA JR., Joel. O Acesso ao Poder Judiciário, Jurisprudência Brasileira, p. 77 
52 Cf. Curso Avançado de Processo Civil 
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5.4.1. Juízo Arbitral 

O juízo arbitral é um sistema de escolha, pelos litigantes, de um julgador, 

independentemente de sua formação jurídica, onde o procedimento informal culmina em uma 

sentença com restritas possibilidades de reexame. Remontando a metade do século passado, 

recebeu, em cada país onde foi implantada, determinadas características. Assim, vemos na 

Filadélfia, por exemplo, a “remessa automática” ao juízo arbitral, sendo que, para não eivar de 

vício constitucional a medida, é possibilitada às partes a insurgência recursal. No Brasil, 

semelhante disposição ocorreu na época do Império, na seara comercial, apesar de haver 

previsão normativa desde a época da colônia. Entretanto, o instituto somente ganhou 

importância a partir do advento da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996. Contudo, sabe-se 

que é pouco utilizada, por motivos, pelo que tudo indica, culturais. Isso porque, no regime 

antigo, a cláusula compromissória não tinha o caráter coercitivo, apenas resolvendo-se em 

perdas e danos no caso de descumprimento. Além disso, a homologação judicial do laudo 

arbitral era imprescindível, o que muitas vezes inibia sua utilização. Hoje, todavia, o laudo 

tem natureza de sentença, não mais necessitando do crivo judicial, a não ser em caso de 

anulação, que se processará judicialmente. 

Entrementes, a força obrigatória da cláusula compromissória merece atenção, 

notadamente em se falando de relação de consumo. Devido ao disposto no artigo 51, VII, do 

CDC, não se pode haver cláusula contratual no sentido de obrigar o consumidor a utilizar-se 

do juízo arbitral. Embora a doutrina tenha se dividido, nota-se um posicionamento quase 

unânime, no sentido de que a arbitragem pode ser o meio escolhido a solucionar litígio 

advindo de relação de consumo. Porém, desde que seja escolhida após a lide, e que não 

acarrete prejuízo ao consumidor, em franca aplicação do princípio da proporcionalidade, ante 

o conflito de microssistemas normativos. 
 

5.4.2. Conciliação 

A técnica da conciliação tem origem concomitante à própria civilização. Foi inserida 

nas mais diversas normas pátrias, desde o Império. Entretanto, ganhou relevo apenas com a 

promulgação da Lei 8.951/94, integrante da primeira fase da “reforma”, que, acolhendo a 

sugestão do “CPC-tipo para a América Latina”53, além de alterar o caput do artigo 331 do 

Código de Processo Civil, acrescentou ao artigo 125 o item IV, com a seguinte redação: 

Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: 
(...) 
IV – tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. 
 

                                                 
53 Editado pelo Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. 
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O CPC oportuniza a conciliação nos dois momentos preliminares às audiências (arts. 

331 e 448). Entretanto, há na doutrina posições objetivando aumentar o número dessas 

propostas. Os “desvios” teriam cinco momentos54, a iniciar na prevenção da formação do 

processo, onde, ao receber a inicial, a escrivania remeteria uma carta ao demandado, 

convidando-o a comparecer à Vara, informalmente, a fim de conciliar. Quatro opções se 

apresentam: a desistência da ação; a citação do acionado, com o termo de assentada da 

conciliação e posterior homologação do acordo; a simples homologação do acordo, nos 

termos do artigo 57 da Lei 9.099/95; e a não composição, com o prosseguimento do feito 

desde o início. O segundo “desvio” dar-se-ia no processo executivo, após a penhora e o 

oferecimento dos embargos, quando o juiz, utilizando a prerrogativa do artigo 125, IV, do 

CPC, convocaria as partes para a composição. Restando infrutífera, seriam recebidos os 

embargos para o regular processamento. Antes do julgamento antecipado da lide teria lugar o 

terceiro “desvio”, o quarto após a audiência de instrução, como na justiça do Trabalho e o 

quinto nas audiências de justificação, inclusive nos processos cautelares. Porém, em que pese 

ser a conciliação uma importante forma de solução de conflitos com pacificação social, temos 

de levar em conta que, via de regra, ela se oportuniza apenas nas audiências, as quais carecem 

de tempo e acabam por sobrecarregar de tarefas o julgador, culminado por empanar a 

tramitação de outros processos. Esse é o motivo pela inserção do parágrafo 3º ao artigo 331 

do CPC, que visa evitar as reuniões com desnecessária perda de tempo. Nesse sentido, 

“embora a conciliação se destine, principalmente, a reduzir o congestionamento do judiciário, 

devemos certificar-nos de que os resultados representam verdadeiros êxitos, não apenas 

remédios para problemas do judiciário, que poderiam ter outras soluções”55. 
 

5.5. Incentivos Econômicos 

Método menos atrativo de solução de conflitos é o sistema de “pagar o julgamento”, 

utilizado na Inglaterra, Austrália e Canadá. Essa técnica consiste em punir o autor que não 

aceite uma proposta da outra parte, quando se vislumbrar, após o julgamento, que essa era 

razoável. Assim, trata-se de uma coerção psicológica em níveis pequenos. Entretanto, 

levando-se em conta que os autores são geralmente as partes econômica e tecnicamente 

inferiores, o sistema acaba por evidenciar um óbice ao acesso à justiça, a desigualdade. 
 

5.6. Tutelas diferenciadas 

                                                 
54 Cf. KEPPEN, Luiz. Conciliação: Novos Momentos da Tentativa de Conciliação e sua Técnica, Revista 
Jurídica, p. 21 
55 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant, Acesso à Justiça, p. 67 
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Ao longo da história do direito processual, vislumbra-se uma crescente tendência à 

autonomia, a distanciar, cada vez mais, este do direito material. Contudo, na atual fase 

evolutiva, o propósito é inverso. Pretende-se agora a reaproximação, com o objetivo de 

adequar a tutela estatal ao tipo de conflito levado ao conhecimento do Poder Judiciário, e não 

apenas a disponibilização de “procedimentos modelo” sem qualquer especificidade.  

Anotou BARBOSA MOREIRA que a otimização do processo se dá com a máxima 

aproximação do seu resultado com a situação concreta prevista normativamente; e seu 

fracasso aumenta na medida da diferença entre o resultado e o que se teria em caso de 

observação espontânea dos direitos pela comunidade. “Semelhante distância entre o direito 

substantivo e o seu Ersatz é o traço mais dramático da aventura processual; e eliminá-la, ou 

quando menos encurtá-la, a angústia constante de quantos de preocupam em evitar que a 

epopéia se resolva ingloriamente numa journée des dupes”56. E um ponto marcante na adoção 

de tutelas diferenciadas é a busca pela celeridade, que conduz, por vias oblíquas, à “máxima” 

instrumentalidade e à efetividade do processo. Essa técnica fica mais evidente quando se trata 

de microssistemas normativos, como, por exemplo, nas ações locatícias, de alimentos, da 

infância e juventude etc. Porém, podemos notar no próprio CPC a utilização de tutelas 

diferenciadas, como nos procedimentos especiais e a recente tutela específica do artigo 461, 

além das tutelas monitória e de urgência. A reforçar essa tese, encontramos normas 

constitucionais facultando aos Estados Membros a legislatura procedimental concorrente, 

enfatizando a necessidade da correspondência entre a tutela jurisdicional e as características 

de quem dela se serve. Daí a importância da utilização de procedimentos que atendam às 

peculiaridades de cada caso, dosando o tempo e as medidas necessárias a conferir segurança 

ao ato judicial, em que pese, até o momento, não alcançarem a fase recursal, tão carente de 

medidas semelhantes.  

PROTO PISANI
57 justifica a adoção de tutelas diferenciadas com três motivos: “o de 

evitar o custo do processo de cognição plenária quando este não é presumidamente justificado 

por uma contestação plausível”, “o de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional nas 

situações de vantagem, que (...) sofreriam dano irreparável decorrente do longo tempo 

necessário para o desfecho da demanda” e “o de evitar o abuso do direito de defesa pelo réu”. 

Entretanto, ante o evidente favorecimento do pólo ativo, DONALDO ARMELIN
58 faz a 

ressalva de que “indispensável se torna cautela na sua adoção, para se evitar a violação do 

                                                 
56 Tutela Sancionatória e Tutela Preventiva, Temas de Direito Processual : Segunda Série, p. 21 
57 apud TUCCI, José. Ação Monitória : Lei 9.079, de 14.07.1995, p. 17 
58 Tutela Jurisdicional Diferenciada, Revista de Processo, p. 46 
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tratamento isonômico das partes litigantes e a vulneração do princípio assegurador da 

paridade das armas no processo”. Aduz o autor que a tutela diferenciada pode ser prestada sob 

duas óticas, a depender da opção política, que levará em conta as “coordenadas sócio-culturais 

em que a atividade se desenvolve”.  

A primeira consiste numa alteração da própria tutela estatal, e, com isso, da 

dogmática, de modo a afetar a “temporalidade da atuação jurisdicional”, sumarizando os 

procedimentos, cuja decisão não mais tem o atributo da coisa julgada material. Tal qualidade 

só pode ser alcançada mediante a propositura de uma nova ação, esta propiciadora de ampla 

instrução probatória que tem o condão de invalidar o julgado anterior. Entrementes, aí reside 

o problema apontado pelo jurista: a insegurança. Por motivos evidentes, uma sentença 

proferida em procedimento “sumarizado” não proporciona o convencimento suficiente, até 

porque, como acontece com o sistema recursal atualmente, tal situação estaria condicionada 

ao posterior manejo da “ação probatória”, que se tornaria indispensável sob a ótica do 

sucumbente. A outra opção diz com a oportunidade, considerando o iter processual, em que a 

tutela se efetivará. Assim é que a antecipação dos efeitos da tutela ganhou espaço no ambiente 

forense e, com isso, foi objeto de muitos estudos, na seara doutrinária e jurisprudencial. 

Corrobora o entendimento exteriorizado por MARINONI de que a demora no processo só 

agrada o réu que não tem razão, culminando por, de certa forma, relativizar o “dogma” do 

contraditório, quando, mesmo sem a manifestação da parte ré, o juiz adianta o provimento 

final. Nota-se que, na medida em que essa antecipação está sujeita à confirmação sentencial, 

será o julgado apto a fazer coisa julgada material. Essa técnica será objeto de maior 

apreciação a seguir. 

 

5.6.1. Tutelas de Urgência 

Conforme assenta LUIZ GUILHERME MARINONI
59, “é chegado o momento do ‘tempo 

do processo’ tomar o seu efetivo lugar dentro da ciência processual, pois este não pode deixar 

de influir sobre a elaboração dogmática preocupada com a construção do processo justo ou 

com aquele destinado a realizar concretamente os valores e os princípios contidos na 

Constituição da República”. E justifica: 

(...) poucos se dão conta (...) que em regra o autor pretende uma modificação da realidade 
empírica e o réu deseja a manutenção do status quo. Esta percepção, até banal, da verdadeira 
realidade do processo civil, é fundamental para a compreensão da problemática do tempo do 
processo ou do conflito entre o direito à tempestividade da tutela jurisdicional e o direito à 
cognição definitiva”. 
 

                                                 
59 Tutela Antecipatória e Julgamento Antecipado, p. 16 
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Assim, nas situações onde o tempo utilizado para a instrução processual impeça a 

plena realização do direito envolvido, autorizada é a utilização das medidas de urgência, que 

possibilitam a efetivação de um direito em etapa anterior à conferida pela regra. Porque 

baseadas em um juízo sumário, suas decisões são revogáveis. Nessa conformidade, a teor do 

que prevêem os artigos 273 e 814 do CPC, a presunção de certeza é substituída pela 

probabilidade. Essas medidas são divididas em duas técnicas, com características e destinações 

peculiares, em que pese, por força do novo § 7º do artigo 273 do CPC, ser permitida uma 

fungibilidade relativa entre os procedimentos. São elas a tutela cautelar, utilizada para garantir a 

eficácia de outro processo; e a tutela antecipada, a qual permite ao autor usufruir desde logo do 

direito que lhe seria entregue apenas com a sentença, cada qual possuindo diversos vértices de 

atuação. 
 

5.6.1.1. Tutela Cautelar 

Diferentemente das “tutelas satisfativas”, a cautelar não enfoca diretamente o direito 

material, procurando assegurar que o processo utilizado para a realização desse direito seja 

eficaz. Assim, “a necessidade da tutela cautelar, em sua feição jurídica, justifica-se pela 

proteção que proporciona à atividade jurisdicional e, por via de conseqüência, ao 

ordenamento jurídico”, vez que, “visando assegurar determinada situação fática, (...) atende à 

segurança do processo principal, ou seja, como alude a doutrina, à tutela do resultado útil ou 

da eficácia prática do processo principal” 60. Essa tutela pode ser prestada genérica ou 

especificamente em determinados processos. Todavia, é importante notar que alguns 

dispositivos alocados nos “procedimentos cautelares específicos” assumem faceta satisfativa, 

evidenciando a impropriedade ao atribuí-los a característica cautelar. Cumpre observar que 

há, na doutrina, importantes posicionamentos no sentido de possibilitar a “incoação” dessas 

medidas no curso de um processo ordinário que fosse, em franca homenagem à 

instrumentalidade presente na mentalidade do processualista moderno, não satisfeito com a 

sistemática estanque do código de 197361. 
 

5.6.1.2. Tutela Antecipatória 

A introdução da tutela antecipada genérica no ordenamento jurídico brasileiro se 

deve à “primeira fase da reforma” contemporânea, com a redação do artigo 273 do CPC, que 

mereceu aplicação abrangente, a exemplo do poder geral de cautela determinado pelo artigo 

798 do mesmo código. Todavia, apesar da geral previsão do citado artigo, verificamos 

                                                 
60 MARINS, Victor. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 142 
61 Cf. CUNHA, Cunha. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 174 
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hipóteses típicas de antecipação, como na específica das obrigações de fazer e não fazer, nas 

liminares previstas em processos possessórios, mandado de segurança, ação popular e civil 

pública etc., sem contar a própria execução provisória da sentença. “Mais do que outras 

técnicas de diferenciação de tutela, a antecipação de seus efeitos é talvez a que melhor 

harmoniza-se com o atual sistema processual, na medida em que pode ser adotada sem 

maiores transformações na sua estrutura”62. Para tanto, enumera MARINONI quatro técnicas a 

justificar a concessão da medida. Vale dizer que, apesar da identidade de fundamento 

(privilegiar o autor que tem razão, em detrimento do réu que não a tem e evitar o abuso do 

direito de defesa), cada uma tem aplicação a certo tipo de situação processual, como se verá 

adiante.  A primeira, da “reserva da cognição da exceção substancial indireta”, é escorada na 

repartição do tempo do processo considerando o ônus da prova, tempo esse que “deve ser 

suportado pela parte que tem necessidade da instrução da causa”63. Essa técnica, baseada na 

teoria dos títulos executivos extrajudiciais, leva em conta o disposto no artigo 333 do CPC e 

procura também evitar o abuso do direito de defesa. Assim, provado (ou evidenciado) pelo 

autor o “fato constitutivo do seu direito” e não provada pelo réu a “existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, apresentando defesa infundada, 

não há óbice para a concessão da tutela desde logo. Se o réu fizer prova suficiente contra o 

autor, será o processo julgado antecipadamente. Caso contrário arcará com o tempo 

necessário à instrução probatória de que depende. 

A incontrovérsia é o fundamento da adoção das técnicas da “não-contestação e do 

reconhecimento jurídico”, que tem previsão expressa no § 6º do artigo 273 do CPC. Assim, é 

injustificável a espera por um provimento que já é certo, vez que “o réu que não contesta ou 

reconhece o pedido e nada faz para adimplir a sua obrigação, abusa do seu direito de defesa 

quando protela a realização de direitos incontrovertidos”64. Guardando estreita similitude com 

a anterior, a técnica sob exame “evita que o réu seja tentado a abusar do seu direito de defesa 

apenas para protelar a tutela da integralidade do direito postulado”65. A tutela antecipatória 

através da técnica monitória premia aquele que apresenta prova documental suficiente a 

convencer o juízo da existência de obrigação, vez que terá o réu que opor os embargos a fim 

de obstar a conversão imediata em execução. 
 

5.6.2. Tutela Específica das Obrigações de Fazer e Não-Fazer 

                                                 
62 ARMELIN, Donaldo. Tutela Jurisdicional Diferenciada, Revista de Processo, p. 51 
63 Tutela Antecipatória e Julgamento Antecipado, p. 35 
64 Ibidem, p. 133 
65 Ibidem, p. 158 
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Na medida do que for possível na prática, o processo deve dar a quem tem um direito 

tudo aquilo e precisamente aquilo que ele tem direito de obter. A conhecida expressão 

chiovendiana revela o processo civil pela ótica do resultado. E nesse contexto, ao lado das 

tutelas preventiva (inibitória) e sancionatória, encontramos a tutela reparatória específica, ou in 

natura, que busca realizar todos os direitos do vencedor (nem mais, nem menos) na exata 

medida do que faz jus. Introduzida na “primeira fase da reforma”66 através da modificação 

redacional do artigo 461, alterou a regra da execução das obrigações de fazer e não-fazer, que 

antes era a da resolução em perdas e danos, para deixar a critério do credor tal deliberação, 

ressalvada a impossibilidade do cumprimento. Assim, prestigia-se a instrumentalidade 

processual, na medida em que servirá este para devolver o exato bem da vida que foi tolhido 

do credor. Tal dispositivo encontra-se esculpido também no Código de Defesa do Consumidor, no 

artigo 84, que, embora anterior à reforma, foi inspirado pelo seu projeto. DINAMARCO, citando o 

operoso estudo realizado por CHIOVENDA e CALAMANDREI, justifica a medida pela superação 

do dogma da intangibilidade da vontade humana, ante a diferenciação entre a intangibilidade 

natural e a jurídica, de modo que “hoje considera-se integrada em nossa cultura a idéia de que 

em nada interfere na dignidade da pessoa, ou em sua liberdade de querer ou não querer, 

qualquer mecanismo consistente na produção, mediante atividades estatais imperativas, da 

situação jurídica final a que o cumprimento da obrigação de fazer ou de não-fazer deveria ter 

conduzido” 67. Cumpre assinalar que prevê o § 3º do artigo 461 a antecipação dos efeitos da 

tutela, destacando que nessa hipótese os requisitos para tal concessão revelam-se mais 

brandos em relação ao genérico artigo 273, de modo a prescindir da prova inequívoca e 

convencimento acerca da verossimilhança. 
 

5.6.3. Tutela Inibitória 

Não é à toa que existe o ditado “prevenir é melhor que remediar”. Indubitavelmente, 

em se tratando de conduta ilícita, não é recomendado que se aguarde a ofensa a um bem 

jurídico para então se buscar a reparação. A proteção estatal deve existir desde a mera 

incerteza ou dúvida acerca da agressão a um bem jurídico, eis que “não é só a violação a 

direito que legitima , portanto, a intervenção do Estado, nas relações intersubjetivas; basta ao 

                                                 
66 “O reformador teve a consciência de que essas obrigações são as de mais difícil execução por imposição imperativa 
do Estado-juiz, porque seu cumprimento depende muito da disposição do obrigado e é muito difícil obter, sem o  
concurso de sua vontade, os resultados a que o credor tem direito. Essa dificuldade ainda mais se acentua, quanto mais 
os resultados desejados dependam de uma conduta pessoal do obrigado, nas chamadas obrigações personalíssimas; 
mesmo nas obrigações negativas e nas positivas que podem ser cumpridas por ato de terceiro, na prática é sempre 
muito difícil produzir esse resultado quando o obrigado não quer.” (DINAMARCO, Cândido. A Reforma da 
Reforma, p. 219) 
67 A Reforma da Reforma, p. 220 
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interessado demonstrar a existência de ameaça concreta, evidenciando justo receio de dano a 

interesse legalmente protegido”68. É o que determina o princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional, entalhado no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal.  

Isso porque se deve levar em conta “que a atividade processual, por mais bem 

ordenada que seja, nos textos e na prática, sempre consome algum tempo, durante o qual fica 

o titular privado da utilidade a que fazia jus segundo o direito material”69. Ainda que se 

aplique técnicas para minimizar essa “diferença”, como por exemplo a correção monetária, 

“nem todos os tecidos deixam costurar-se de tal arte que a cicatriz desapareça por inteiro”70.  

Daí a prevalência da tutela preventiva ante as demais, reparatória e sancionatória.  

No Brasil, o direito público está servido dessa variante. Basta ver o mandado de 

segurança e a ação popular. Entretanto, no campo particular, além da previsão no artigo 6º, 

VII, do Código de Defesa do Consumidor, encontramos apenas o interdito proibitório, 

porquanto a propositura da ação de nunciação de obra nova, para alguns, está condicionada ao 

início da obra. Com efeito, a prevenção é, sem dúvida, uma importante técnica para a 

efetivação dos direitos. Todavia, encontramos a posição ainda mais utópica de KAZUO 

WATANABE
71: 

(...) o acesso à justiça e os correspondentes instrumentos processuais deverão ser importantes 
mais pela sua potencialidade de uso, pela sua virtualidade, do que pela sua efetiva utilização. 
A só existência de mecanismos processuais mais eficazes e mais ajustados à natureza dos 
conflitos a serem resolvidos deverá fazer com que, juntamente com o conjunto de medidas 
antes enumerada, a nova mentalidade tão almejada seja efetivamente uma realidade, fazendo 
com que, ao invés do paternalismo do Estado, tenhamos uma sociedade civil mais bem 
estruturada, mais consciente e mais participativa, enfim, uma sociedade em que os 
mecanismos informais e não oficiais de solução dos conflitos de interesses sejam mais 
atuantes e eficazes do que os meios formais e oficiais. 
 

5.6.4. Tutela Monitória 

Outra técnica diferenciada de sucesso é a monitória, ou injuncional, inserida no 

ordenamento jurídico pátrio pela Lei 9.079/95. De difícil situação sistemática, permite que a 

parte, utilizando “prova escrita” inábil ao manejo da execução forçada, não mais necessite 

percorrer o longo caminho do processo de conhecimento de cobrança. Assim, através da 

inversão do contraditório, somente com a eventual defesa é que o rito ordinário será utilizado. 

Caso contrário, converte-se o provimento monitório em título executivo e a expropriação terá 

curso. Temos então uma ação condenatória de rito especial, com sumariedade de 

                                                 
68 MARINS, Victor. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 142 
69 Tutela Sancionatória e Tutela Preventiva, Temas de Direito Processual : Segunda Série, p. 22 
70 Ibidem, p. 23 
71 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor : Comentado pelos Autores do Anteprojeto, p. 723 
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procedimento e conhecimento, cuja eventual oposição a transforma em ação condenatória 

plenária72. 
 

5.6.5. Causas de Menor Complexidade ou Menor Valor 

Trazido dos Estados Unidos, o sistema de Juizados Especiais revelou-se atrativo, não 

só do ponto de vista das pessoas necessitadas, mas também daqueles que não admitem 

recolher as excessivas custas judiciais para verem a realização dos seus direitos. Por 

determinação constitucional (artigo 98, I e parágrafo único), foi incorporado pela Lei 9.099/1995 

e recebeu a atenção que foi rejeitada à forma antiga (Lei 7.244/1984). Mais recentemente, 

ganhou relevo no âmbito da Justiça Federal, com a entrada em vigor da Lei 10.259/2001, 

sobretudo com relação às causas previdenciárias, de notável importância social. MAURO 

CAPPELLETTI e BRYANT GARTH apontam quatro características dos Juizados Especiais, a 

serem observadas para o sucesso do sistema: “a promoção de acessibilidade geral, a tentativa 

de equalizar as partes, a alteração no estilo de tomada de decisão e a simplificação do direito 

aplicado”73.  O sistema segue o procedimento sumaríssimo, baseado nos princípios74 da 

oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade, buscando sempre a conciliação ou 

a transação (artigo 2º). Com efeito, a gratuidade, a simplicidade e a rapidez, aliadas a não-

obrigatoriedade de advogado quando o valor da causa for inferior a 20 salários conseguem, 

em proporção notável, eliminar a litigiosidade contida. E é esse o verdadeiro mister dos 

Juizados: abrir as portas do Judiciário a todos e familiarizar a população à justiça, mediante o 

uso de linguagem simples e sempre pretendendo o acordo.  

Torna-se necessário, entretanto, que sejam direcionados recursos para tanto, pois, 

principalmente na seara estadual, a escassez de investimentos vem comprometendo a regular 

tramitação dos processos e, conseqüentemente, gerando o descrédito da população até para 

com os Juizados Especiais. 
 

6. Conclusão 
 

O Estado de bem-estar assumiu a difícil missão de garantir ao cidadão a plena 

realização dos seus direitos. Porém, sendo a ordem jurídica imperfeita e destinada a pessoas, 

os conflitos são inevitáveis. É aí que entra em cena o Poder Judiciário, cuja atribuição é 

entregar a quem o procura, na medida do possível, o exato bem da vida que lhe é reservado. 

                                                 
72 Cf. FISCHMANN, Gerson. Comentários ao Código de Processo Civil, p. 350 
73 Acesso à Justiça, p. 99 
74 e não critérios, conforme justifica JOEL DIAS FIGUEIRA JR. (Comentários à Lei dos Juizados Especiais Cíveis 
e Criminais, p. 45) 
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Apesar de obrar antes mesmo da deflagração de um conflito, na medida da influência que sua 

atividade exerce sobre a conduta das pessoas, a atuação jurisdicional é mais constante após a 

ameaça ou a efetiva violação de um direito. E essa atuação deve ser eficiente, pois quanto 

maior a distância entre o resultado do processo e a situação fática que o direito determina 

maior será a insatisfação do jurisdicionado e, com isso, não estará o Estado de bem-estar 

cumprindo seu papel. Portanto, justifica-se o estudo do acesso à justiça e da efetividade do 

processo pela necessidade estatal da manutenção da paz entre seus membros. Entretanto, os 

problemas que hoje se apresentam são de difícil resolução, pois advém de uma longa 

transformação da sociedade e da ciência processual, caminhando em sentido oposto. 

Enquanto a sociedade cada vez mais necessitava de um Poder estatal atuante, o 

direito processual civil foi se fechando, de modo a limitar o acesso à justiça por intermédio da 

ação judicial. Agora, o momento é outro, reabrem-se as portas do direito processual para 

atender a todos e buscar maior eficiência em seus atos. Os operadores do direito estão se 

aproximando da população, que, a cada dia, descobre e procura a realização de seus direitos.  

Assim, objetivando assegurar o exercício da cidadania, o Poder estatal deve eliminar 

os obstáculos sociais e estruturais que impedem o verdadeiro acesso à justiça. Sob essa ótica, 

à ciência processual cumpre criar mecanismos que possibilitem ao Estado atingir os seus 

escopos jurisdicionais.  

Foram apresentadas soluções para todos os problemas encontrados. No entanto, para 

que funcionem plenamente, necessária é uma conscientização das partes, dos operadores do 

direito e dos entes governamentais, cada qual observando sua atribuição. Isso porque, como 

vimos, não há uma “fórmula mágica” que resolva os problemas social, estrutural e científico. 

Portanto, para que o Estado atinja seu escopo jurisdicional, devolvendo ao cidadão o 

direito que lhe foi retirado, de forma adequada e em tempo hábil, na exata medida da 

violação, é indispensável a mudança do enfoque reservado ao processo, de modo a viabilizar a 

todos, indistintamente, o acesso e a satisfação com a prestação estatal da tutela jurídica. 
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RESUMO 
 
O presente artigo aborda a problemática em torno do acesso ao medicamento, pelo meio 
judicial, em face da negativa ou da demora do fornecimento dos mais diversos tipos de 
fármacos essenciais por via administrativa no Estado de Minas Gerais. Procurou-se 
demonstrar como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem feito valer a norma 
constitucional a respeito do tema e as teses jurídicas que tendem a ser acolhidas, além de 
normas que são aplicadas de modo a garantir instrumentalidade e efetividade ao provimento 
jurisdicional. A análise levou em consideração o quantitativo de julgamentos da corte nos 
últimos dez anos e o conteúdo de julgados paradigmáticos recentes. A partir dos dados 
levantados, afirma-se que a concepção restrita de acesso à justiça, sinônimo de acesso ao 
Poder Judiciário, se mostra efetiva na realidade mineira no tema em questão. Contudo, não se 
pode dizer o mesmo quanto ao sentido amplo do termo (acesso a uma ordem jurídica justa), 
uma vez que a administração pública continua a negar sistematicamente um dos direitos 
humanos mais elementares que possibilita a vida com dignidade. O artigo procurou identificar 
os parâmetros adotados pela corte para prover um direito humano salutar à vida com 
dignidade e ao mesmo tempo não impactar o atendimento dos interesses de toda a sociedade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acesso à Justiça; Direito ao medicamento; Jurisprudência. 
 
ABSTRACT  
 
This article addresses the issues around access to the medicine, by judicial means, in the face 
of negative or delay in supply of all kinds of essential drugs through administrative channels 
in the State of Minas Gerais. Attempt was made to demonstrate how the Minas Gerais State 
Court has asserted constitutional law on the subject and the legal theories that tend to be 
accepted in addition to standards that are applied to ensure the effectiveness and 
instrumentality of jurisdictional provision. The analysis took into account the quantity of 
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judgments of the court in the past ten years and the content of recent paradigmatic judgments. 
From the data collected, it is stated that the design of restricted access to justice, synonymous 
with access to the courts, proves to be effective in the reality of this subject in the State of 
Minas Gerais. However it can't be said the same about the broad sense of the term (access to a 
fair legal system), since the government continues to systematically deny one of the most 
basic human rights that allows life with dignity. The article aimed to identify the parameters 
adopted by the court to provide a healthy human right to life with dignity while not impacting 
the attendance of the interests of the whole society. 
 
KEYWORDS: Access to justice; Entitlement to Medicine; Case law. 
 

1. Notas introdutórias 

 

Na década de 1960, o jurista italiano Norberto Bobbio, em um simpósio promovido 

pelo Institut International de Philosophie sobre o “Fundamento dos Direitos do Homem” 

proferiu uma lição que se tornou uma das mais clássicas do Direito. Na ocasião, disse Bobbio 

o seguinte:  

 

“o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não 
era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los. (...) Não se trata de 
saber quais e quantos são esses direitos, qual a sua natureza e o seu 
fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, 
mas sim qual é o modo mais seguro de garanti-los, para impedir que, apesar 
das solenes declarações, eles sejam continuamente violados”. (BOBBIO, 
2004, p. 25). 

 

Muito embora a reflexão proposta por Bobbio tenha meio século de existência, ela 

não deixa de ter relevância nos dias atuais sobre um tema de suma importância para o Poder 

Judiciário brasileiro, qual seja, a negação de fornecimento de medicamentos essenciais pelo 

sistema público de saúde ou o seu fornecimento parcial, insuficiente ou tardio. 

De acordo com a Constituição da República de 1988, a saúde é direito de todos e 

dever do Estado (art. 196), além de constar no rol dos direitos sociais mínimos no título II – 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais. Ainda segundo a carta constitucional, o direito à 

saúde deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doenças e de outros males e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação. Em busca deste direito, o Sistema Único de 

Saúde vem sendo cada vez mais acionado, inclusive judicialmente, em face da negativa ao 

fornecimento dos mais diversos tipos de medicamento por via administrativa. 
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As cifras envolvidas nos processos judiciais estão maiores a cada ano. Em 

levantamento realizado por Machado e outros (2011), verificou-se que em 2005, o Governo 

Federal gastou diretamente R$ 2,5 milhões com aquisição de medicamentos solicitados pela 

via judicial e foi citado como réu em 387 processos. Em 2007, o gasto passou para R$ 15 

milhões destinados ao atendimento de aproximadamente três mil ações. Em 2008, as despesas 

somaram R$ 52 milhões. Por sua vez, o Estado de Minas Gerais gastou nesses anos, 

respectivamente, R$ 8,5 milhões, R$ 22,8 milhões e R$ 42,5 milhões com o cumprimento de 

decisões judiciais na área da saúde. 

O fenômeno da judicialização na saúde indica que existem falhas no sistema público 

de saúde. Muitas vezes os chamados “Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do 

Ministério da Saúde” e alguns aspectos da tramitação dos pedidos nas secretarias estaduais e 

municipais de saúde dificultam o acesso ao medicamento para a população de estratos sociais 

mais baixos. Caso os critérios estabelecidos não sejam rigorosamente atendidos, o acesso ao 

medicamento não é alcançado. Por outro lado, o processo visando à liberação do 

medicamento pode ser demorado. Acresça-se o fato de que muitas vezes o fármaco necessário 

não está presente nas listas do SUS. Assim, é possível que o cidadão prefira obtê-lo pela via 

judicial. Em alguns casos, torna-se imprescindível a utilização da via judicial para que seja 

possível atingir tal finalidade. 

No presente estudo, buscaremos demonstrar como o Tribunal de Justiça do Estado de 

Minas Gerais no espaço jurisdicional, tem garantido eficácia à norma constitucional que 

garante a saúde e acesso aos medicamentos essenciais a tal garantia. Para tanto, serão 

selecionadas e analisadas jurisprudências importantes e precursoras da corte mineira. Serão 

identificadas, também, as teses jurídicas que tendem a ser acolhidas no referido tribunal, além 

de normas que são aplicadas de modo a garantir instrumentalidade e efetividade ao 

provimento jurisdicional.  
 

2. Concepções de acesso à justiça e o fornecimento dos medicamentos por via judicial 

 

O acesso à justiça pode ser considerado como um dos elementos fundantes do Estado 

Democrático de Direito. Nas palavras de Cappelletti e Garth (1988, p. 12), “o acesso à justiça 

pode ser encarado como o requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de 

um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar o 

direito de todos”.  

Sobre o tema, Boaventura Santos Souza, afirma o seguinte: 
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o acesso ao direito e à justiça é a pedra de toque do regime democrático. Não 
há democracia sem o respeito pela garantia dos direitos do cidadão. Estes, 
por sua vez, não existem se o sistema jurídico e o sistema judicial não forem 
de livre e igual acesso a todos os cidadãos, independentemente da sua classe 
social, sexo, raça, etnia e religião. (SOUZA, 1996, p. 483) 

 

Com efeito, são duas as concepções básicas da expressão acesso à justiça. Na 

concepção restrita, entende-se por acesso à justiça o acesso ao formal ao órgão do Poder 

Judiciário, oportunidade na qual todas as pessoas podem reivindicar seus direitos, resolver 

seus litígios e obter a prestação jurisdicional oficial do Estado. Por outro lado, em concepção 

diversa e ampliada, acesso à justiça não é apenas acesso formal ao órgão de Poder Judiciário, 

pois a finalidade do sistema jurídico “deve produzir resultados que sejam individual e 

socialmente justos” (CAPPELLETTI, 1988, p.8). A partir daí, teríamos que o acesso à justiça 

também significaria o acesso a uma ordem jurídica justa.  

Para que a ideia que se apresenta se torne clara, é importante a lembrança do 

ensinamento de Kazuo Watanabe, que apresenta a ordem jurídica justa nos seguintes termos: 

 
A problemática do acesso à justiça não pode ser estudada nos acanhados 
limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de 
possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sem viabilizar o 
acesso à ordem jurídica justa. Uma empreitada assim ambiciosa requer, antes 
de mais nada, uma nova postura mental. Deve-se pensar na ordem jurídica e 
nas respectivas instituições, pela perspectiva do consumidor, ou seja, do 
destinatário das normas jurídicas, que é o povo, de sorte que o problema do 
acesso à Justiça traz à tona não apenas um programa de reforma como 
também um método de pensamento. (WATANABE, 1988, p. 128) 

 

No tocante ao tema central de abordagem – fornecimento de medicamentos aos 

cidadãos – o acesso à justiça que tem sido garantido, na grande maioria das vezes, tem 

ocorrido por meio do acionamento do Poder Judiciário. A análise da jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revela expressiva receptividade das demandas 

com o tema em comento, como será demonstrado ao longo do presente artigo.  

Pode-se dizer que em aspecto mais restrito (acesso ao Poder Judiciário), o cidadão no 

Estado de Minas Gerais tem buscado e acessado a Justiça por este caminho. Não há que se 

falar em falta de representação em juízo dos cidadãos mais carentes, uma vez que as 

Defensorias Públicas tem cumprido o seu papel constitucional e nas localidades em que não 

há defensores em número suficiente os juízes nomeiam advogados para atuarem como 

defensores dativos e arbitram honorários a serem custeados pelo Estado em cada processo.    
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Todavia, considerando o significado de acesso a justiça em uma perspectiva mais 

ampliada, como defendida por Kazuo Watanabe, algumas indagações surgem de forma 

inexorável: pode a demanda sistêmica por medicamentos, ainda que grande parte das pessoas 

consiga a prestação jurisdicional desejada, fazer parte de uma ordem jurídica considerada 

justa? Ou melhor, o descumprimento reiterado dos órgãos públicos em fornecer 

administrativamente os fármacos poderia refletir um sistema jurídico considerado socialmente 

justo? 

Conclui-se, por ora, que o acesso à justiça na delicada questão do fornecimento dos 

medicamentos essenciais tem ocorrido no sentido restrito da expressão. E, assim se diz porque 

tem ocorrido ineficiência do Estado em suprir as necessidades de saúde, principalmente no 

que se refere aos tratamentos que não estão previstos nas listas oficiais do Sistema Único de 

Saúde. 

 

3. Judicialização e concretização dos direitos fundamentais da dignidade da pessoa 

humana e da saúde 

 

Após o advento da Constituição de 1988, assistiu-se a um verdadeiro movimento 

pela efetividade dos direitos, uma vez que as normas as normas constitucionais ganharam 

nova expressão de efetividade, deixando de serem apenas nortes à atuação dos Poderes 

Executivo e Legislativo, e passaram a desfrutar de aplicabilidade direta e imediata por juízes e 

tribunais. 

Sobre o referido movimento, asseverou Luís Roberto Barroso o seguinte:  
 

o movimento pela efetividade promoveu, com sucesso, três mudanças de 
paradigma na teoria e na prática do direito constitucional no país. No plano 
jurídico, atribuiu normatividade plena à Constituição, que passou a ter 
aplicabilidade direta e imediata, tornando-se fonte de direitos e obrigações. 
Do ponto de vista científico ou dogmático, reconheceu ao direito 
constitucional um objeto próprio e autônomo, estremando-o do discurso 
puramente político ou sociológico. E, por fim, sob o aspecto institucional, 
contribuiu para a ascensão do Poder Judiciário no Brasil, dando-lhe um 
papel mais destacado na concretização dos valores e dos direitos 
constitucionais. (BARROSO, 2005, p. 76) 
 

Reflexo desse movimento foi o papel de destaque que o Poder Judiciário brasileiro 

assumiu, ao longo dos últimos anos, na garantia do fornecimento dos medicamentos 

essenciais a uma vida digna aos cidadãos. Entretanto, o grande volume das decisões que 
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ditaram tais determinações à Administração Pública constituiu o que se chamou de “o 

fenômeno da judicialização da saúde”. 

Para se ter uma ideia da dimensão do referido fenômeno no Judiciário Estadual de 

Minas Gerais, em consulta ao portal do Tribunal de Justiça (www.tjmg.jus.br), na seção 

“Pesquisa por Jurisprudência”, com o critério de busca pelo termo “medicamento” constante 

apenas nas ementas dos julgados, e também com a marcação de busca por termos 

relacionados (sinônimos e equivalentes), obteve-se, em 17/03/2013, os números contidos no 

Gráfico 1. Veja-se:  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pelo que se percebe da análise dos dados, houve expressivo aumento da demanda 

judiciária relacionada ao fornecimento de medicamento nos últimos dez anos. O número de 

acórdãos proferidos em segunda instância pelas turmas do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais sobre a matéria saltou de trezentos e noventa e quatro no ano de 2003 para três mil, 

quatrocentos e cinqüenta e seis no ano de 2002, ou seja, a demanda aumentou quase nove 

vezes durante o período.  

Com relação às decisões monocráticas dos desembargadores do tribunal mineiro, em 

sua grande maioria referentes a julgamentos de agravos de instrumento de decisões 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nº DE ACÓRDÃOS 394 497 831 1.202 1.844 2.869 3.300 3.189 3.624 3.456
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Gráfico 1: Evolução do número de acórdãos - 2003 a 2012
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interlocutórias dos juízes de primeira instância, obtiveram-se, no mesmo banco de dados e em 

relação aos últimos cinco anos, os resultados contidos no Gráfico 2. Veja-se:  

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com relação às decisões monocráticas, também observou-se expressivo aumento, de 

seis vezes e meia a diferença entre o primeiro ano analisado (2008) e o último (2012).  Neste 

caso, optou-se por restringir a análise para apenas os últimos cinco anos por causa do número 

insignificante de julgados obtidos pela pesquisa em anos anteriores a 2008. Pelos dados 

colhidos, suspeitou-se que a totalidade dos julgados não estivesse disponível no portal do 

tribunal no momento da consulta. Importante ressaltar também que para a consulta na seção 

“decisões monocráticas”, a marcação para procura por termos sinônimos a medicamento não 

estava disponível.  

Se por um lado o fenômeno da judicialização da saúde demonstra a aptidão do Poder 

Judiciário em garantir a efetividade da distribuição dos fármacos, por outro lado a excessiva 

judicialização da saúde faz vir à tona vários pontos negativos do sistema público de 

distribuição de medicamentos. São exemplos dessa deficiência: a incapacidade do sistema em 

prover administrativamente a promessa constitucional de prestação universalizada do serviço 

de saúde e a onerosidade não programada aos cofres públicos. 

Na trilha deste raciocínio, Barroso (2009, p. 2), em manifestação encaminhada em 

audiência pública promovida pelo Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, adverte o 

seguinte:  
 

2008 2009 2010 2011 2012
Nº DE DECISÕES 79 99 146 298 512
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Gráfico 2 - Evolução do número de decisões 
monocráticas 2008-2012
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existem prestações que o Judiciário não pode se negar a apreciar - e é muito 
bom que seja assim. Porém, a judicialização tem uma óbvia faceta negativa. 
É que, na medida em que uma matéria precise ser resolvida mediante uma 
demanda judicial, é sinal que ela não pôde ser atendida administrativamente; 
é sinal que ela não pôde ser atendida pelo modo natural de atendimento das 
demandas, que é, por via de soluções legislativas, soluções administrativas e 
soluções negociadas. A faceta positiva é que, quando alguém tem um direito 
fundamental e esse direito não foi observado, é muito bom poder ir ao Poder 
Judiciário e merecer esta tutela. 

 

Todos esses questionamentos não deixam de perpassar a consciência do magistrado, 

conforme este trecho de julgamento realizado na primeira Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça de Minas Geraissobre a temática: 
 

Deixo claro que o Judiciário é sensível às questões ligadas ao direito à saúde, 
e ao magistrado é mais fácil deferir - o que atende a sua consciência de 
cidadão e de pessoa humana. Mas o Magistrado deve acima de tudo julgar 
com a lei - e não pode se arvorar em administrador, sob pena de 
escolher o indivíduo que merece o tratamento em detrimento de toda a 
coletividade - e o atendimento coletivo é que deve ser sempre mais 
aperfeiçoado e ampliado, o que a ingerência do Judiciário, sem observar as 
políticas públicas, pode prejudicar. (MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça – 
1ª Câmara Cível. Processo nº: 1.0439.11.012968-1/001. Relatora: Des. 
Vanessa Verdolim Hudson Andrade. Data de Publicação: 16/03/2012.Grifos 
nossos) 

 

Nota-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio de seus magistrados, 

não tem se negado a cumprir seu papel judicante, porém, análise da recente jurisprudência, 

demonstra que tem se furtado a julgar pautado por emoções, procurando se moderar por 

alguns requisitos, a partir de enunciados proferidos através do “Fórum Estadual Permanente 

da Saúde do Estado de Minas Gerais”, bem como recomendações emitidas pelo Conselho 

Nacional de Justiça, conforme jurisprudência que se segue: 

 
DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO - RITUXIMABE (MABTHERA) 
- APROVAÇÃO PELA ANVISA, MAS NÃO PARA A DOENÇA DO 
PACIENTE - DOENÇA DE DEVIC - NEUROMIELITE ÓTICA - 
DISPONIBILIZAÇÃO PELA REDE PÚBLICA DE OUTROS 
MEDICAMENTOS PARA A DOENÇA - INEXISTÊNCIA DE PROVA 
CLARA E ESPECÍFICA DE INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS 
DISPONIBILIZADOS - INDEFERIMENTO.A Recomendação nº 31 do 
CNJ e decisão do STF são contrárias ao deferimento do medicamento não 
aprovado pela ANVISA.[...] Consoante Enunciado de nº 01 do Fórum 
Permanente de Saúde do Estado de Minas Gerais, o dispositivo contido 
no art. 196 da Constituição da República submete o direito à saúde à 
observância das políticas públicas, de modo a prevalecer o direito coletivo 
sobre o direito individual que o possa prejudicar, o que não recomenda o 
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deferimento de medicamento de alto custo quando a rede pública 
disponibiliza outros medicamentos para a mesma doença.Conforme ainda o 
Enunciado de nº 05, sempre que possível, dar-se-á preferência aos 
medicamentos disponibilizados pelo ente público, ressalvada comprovação 
técnica, inclusive pericial, da utilização e ineficácia dos mesmos no 
tratamento de doença específica e também a comprovada eficácia de outro 
fármaco indicado (MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça – 1ª Câmara Cível. 
Processo nº: 1.0479.10.004918-4/002. Relatora: Des. Vanessa Verdolim 
Hudson Andrade. Data de Publicação: 16/03/2012. Grifos nossos). 

  

Importante salientar que o citado Fórum Estadual Permanente da Saúde do Estado de 

Minas Gerais, que é formado por dos magistrados, membros do Ministério Público, 

Defensoes Públicos, dentre outros órgãos, com os enunciados que tem proferido, que muito 

embora não sejam vinculantes, tem constituído orientação para a condução do julgamento dos 

magistrados mineiros. Saliente-se que referido fórum se tornou uma arena de discussões 

especializadas em torno do tema judicialização da saúde no Estado de Minas Gerais.  

 

4. O mínimo existencial e reserva do possível 

 

Uma das questões centrais, quando se discute o acesso ao medicamento, reside na 

delicada equação entre o direito do paciente e a capacidade do ente público em custear o 

tratamento. Por óbvio, a realização dos direitos fundamentais possui custos e é necessário 

reconhecer o dever de o Estado buscar recursos através da tributação, a fim de universalizar a 

garantia das necessidades mais básicas dos seres humanos, também chamado de mínimo 

existencial.1  

Sobre o conceito, assevera Rodolfo de Camargo Mancuso o seguinte: 

 
A tese do mínimo existencial é, em boa medida, um corolário do binômio 
eficiência –economicidade no setor público (CF/1988, ART. 37, caput), 
sinalizando que à Administração Pública não é dado, mesmo nos campos em 
que se lhe reconhece certas franquias, atuar em liberdade absoluta, mas antes 
lhe cabe escolher o modus operandi que atenda, excelentemente, o conteúdo 
e finalidade de interesse público incidente no caso concreto. Não é pois, 
qualquer porto que deve ser buscado pela nau do administrador, mas o 
melhor dentre os portos possíveis. (MANCUSO, 2012, p. 203). 

 

                                                           
1Nos dizeres da Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, no Agravo de Instrumento nº 564031/SP, 
“O mínimo existencial afirma o conjunto de direitos fundamentais sem os quais a dignidade da pessoa humana é 
confiscada. E não se há de admitir ser esse princípio mito jurídico ou ilusão da civilização, mas dado 
constitucional de cumprimento incontornável, que encarece o valor de humanidade que todo ser humano ostenta 
desde o nascimento e que se impõe ao respeito de todos”. (BRASIL, 2007). 
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Por outro lado, os limites desse mínimo a ser universalizado a toda sociedade 

terminam na chamada “reserva do possível”2, que se apresenta como o limite fático da efetiva 

disponibilidade de recursos materiais e humanos para serem alocados a área da saúde em 

detrimento dos demais direitos sociais, como a educação, a moradia e a assistência social.3 

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais caminha no sentido de 

reconhecer o direito ao medicamento ante a observância dos pressupostos do mínimo 

existencial e da reserva do possível. Veja-se a seguinte ementa:  

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTO.FORNECIMENTO. 
RESERVA DO POSSÍVEL. O Poder Público deve fornecer os 
medicamentos incluídos na cláusula da reserva do possível se provêem o 
mínimoexistencial que satisfaça a dignidade da pessoa humana e 
promova a realização dos objetivos da República Federativa do Brasil 
de justiça social e redução das desigualdades sociais. Sentença 
confirmada no reexame necessário, prejudicado o recurso de apelação. 
(MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. 3ª Câmara Cível. Processo nº 
1.0024.11.044150-8/001. Relatora Des. (a) Albergaria Costa. Publicação: 
06/07/2012. Grifos nossos).  

 

No acórdão do referido julgamento, a desembargadora relatora também lembra que é 

preciso observar se existe outra medida de menor impacto ao orçamento público que alcance 

o mesmo resultado, sob pena de ser ferido o princípio da isonomia, a saber: 
 

Por isso venho firmando o entendimento de que, na defesa do direito social à 
saúde, não se pode olvidar das políticas públicas, da escassez de recursos e, 
inclusive, do princípio da isonomia, pois determinar uma medida que não 
seja realmente exigível ou necessária ao mínimo existencial, havendo meio 
alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, fere o 
princípio da razoabilidade e prejudica, ainda que indiretamente, outros 
indivíduos que igualmente dependem dos recursos públicos para satisfação 
de seus direitos. 
 

É de se pontuar que outra medida que vem sendo determinada nos julgamentos é a 

exigência de retenção periódica da receita médica. Tal medida se justifica considerando o 

                                                           
2 Mancuso (2012, p. 200), ensina que “a cláusula da reserva do possível, de raiz tedesca (Der 
VorbehaltdesMöglichen)  opera sob delicada equação que tem, num polo, o princípio da força obrigatória da 
Constituição (§2o. Do art.5o : As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação 
imediata), e, de outro, o fato de que os direitos têm custo para serem implementados, sendo, outrossim, finitos os 
recursos financeiros disponibilizados para o seu atendimento pelo gestor público, cabendo relembrar a milenar 
assertiva ad impossibilita nemotenetur”. 
3É importante lembrar que na ADPF 45/DF e RE 436.996/SP, o Supremo Tribunal Federal utilizou o mínimo 
existencial como critério para garantir a efetividade de direitos sociais, assentando que, embora não caiba, prima 
facie, ao Judiciário a formulação e implementação de políticas públicas, é possível interferir nelas se a 
Administração Pública comprometer a eficácia e a integridade dos direitos individuais e coletivos 
constitucionalmente consagrados. 
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necessário controle do fornecimento dos medicamentos para a proteção dos cofres públicos e, 

por conseguinte, de toda a sociedade. Veja-se acórdão sobre o tema: 

 
AÇÃO ORDINÁRIA - SAÚDE - ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL - DIREITO GARANTIDO DE FORMA SOLIDÁRIA - 
LEGITIMIDADE PASSIVA - MEDICAMENTO - PROVA PERICIAL 
CONCLUSIVA - DEVER DO PODER PÚBLICO - DIREITO 
RESGUARDADO. RETENÇÃO DA RECEITAMÉDICA. MEDIDA DE 
CONTROLE. O direito à saúde deve ser garantido de forma solidária e 
irrestrita por todos os entes da federação, conforme previsto nos arts. 196 e 
198 da CF, ainda que a droga não conste em Portaria do Ministério da 
Saúde, situação que afasta a ilegitimidade passiva dos recorrentes, 
constituindo violação da ordem constitucional vigente, a negativa de 
fornecimento remédio indispensável para a sobrevida de paciente 
necessitada. A retenção de receitamédica atualizada pelo Poder Público, 
quando do fornecimento do fármaco, prestigia o cumprimento racional 
da obrigação judicialmente imposta, e impede a dispensa indiscriminada 
de medicamentos em favor da coletividade.(MINAS GERAIS. Tribunal de 
Justiça. 6ª Câmara Cível. Processo nº: 1.0024.06.218083-1/002. Relator: 
Des.(a) Edilson Fernandes. Publicação: 17/06/2011. Grifos nossos). 

 

Consta do voto vencedor a afirmação de que “a retenção da receita médica atualizada 

pelo Poder Público, quando da entrega do fármaco, prestigia o cumprimento racional da 

obrigação judicialmente imposta, e impede a dispensa indiscriminada de medicamentos em 

favor da coletividade”. Evidentemente que cada caso demonstrará a periodicidade mais 

adequada para o controle da entrega do medicamento, mas pode-se dizer que o prazo 

referencial mais adotado pelos julgadores mineiros é o trimestral.  

 

5.  A responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios e desnecessidade de 

previsão orçamentária 

 

Das disposições constitucionais, tem-se que a responsabilidade de cuidar da saúde e 

assistência pública é comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. É o 

que dispõe o art. 23 da Constituição da República.4 Da referida norma, constata-se que a carta 

constitucional caminha no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, 

justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços públicos, ampliando os meios do 

administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde. Sendo a saúde 

direito de todos e dever do Estado, é certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços 

                                                           
4Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito-Federal e dos Municípios:  
(...) II- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência". 
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é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente em regime de colaboração e 

cooperação.  

Nesse norte, é o seguinte julgado da 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais: 

 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO RETIDO. POSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DE MULTA CONTRA O PODER PÚBLICO. 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL. 
RESPONSABIIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. 
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO ESTADO DE MINAS 
GERAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE DEFENDIDA PELA 
DEFENSORIA PÚBLICA. 1. A saúde consiste em um bem essencial à 
vida e à dignidade da pessoa humana, enquadrando-se como um dos 
direitos fundamentais do cidadão. Tratando-se de direito fundamental, 
o fornecimento de medicamentos é de responsabilidade solidária e 
conjunta de todos os entes estatais. (...) (MINAS GERAIS. Tribunal de 
Justiça – 7ª Câmara Cível. Processo nº: 1.0145.10.063246-5/001. Relator: 
Des. Washington Ferreira. Data de Publicação: 17/02/2012. Grifos nossos) 

 

Uma vez sendo solidária a responsabilidade do fornecimento do medicamento entre 

os entes federados, o cidadão pode acionar qualquer desses entes, conjunta, ou isoladamente, 

a fim de obter o seu direito. Esta é a intelecção do art. 196 de nossa lei maior, que, como 

lembra o desembargador relator do acórdão em referência, “não é regra programática, ou seja, 

dispensa a edição de leis de caráter infraconstitucional para sua exequibilidade; é pragmática, 

de eficácia imediata, posto seu caráter autoaplicável, por isso geradora de deveres para o 

Estado e direito para o cidadão”. 

Também se entendeu, no julgado em estudo, que a responsabilidade solidária de 

Município, Estado e União para o fornecimento dos remédios prevalece mesmo com a divisão 

de atribuições pela legislação infraconstitucional. Vejam-se as reflexões do relator: 

 

Ora, diferentemente das alegações do Estado de Minas Gerais, entendo que a 
distribuição de competência no Sistema Único de Saúde - Lei n. 8.080/90 - 
não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, pois a organização 
interna da gestão da Saúde Pública não foi estabelecida como restrição ao 
exercício da pretensão de exigibilidade das prestações, ao contrário, 
estabeleceu-se a solidariedade também para permitir o exercício do direito 
de o particular exigir a prestação dos serviços de saúde de quaisquer dos 
entes Federados, de modo que entraves burocráticos não dificultem a 
concretização do direito.  

 

Outro argumento bastante recorrente, principalmente advindo dos municípios, é a 

necessidade de previsão orçamentária para que o ente pudesse custear o valor do remédio 
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prescrito. Ao examinar a questão, a Corte Superior do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

posicionou-se da seguinte maneira: 
 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - PEDIDO INDEFERIDO DE 
SUSPENSÃO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA PELO 
PRESIDENTE DO TRIBUNAL - FORNECIMENTO DE 
MEDICAMENTO - MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - 
RESPONSABILIDADE - PREVISÃO CONSTITUCIONAL - 
IMPROVIMENTO. A responsabilidade solidária entre a União, os Estados-
Membros e os Municípios pelo fornecimento gratuito de tratamento a 
doentes necessitados decorre de texto constitucional (artigo 23, inciso II, e 
artigo 196). Necessidade de previsão orçamentária afastada frente ao 
dever constitucional de garantir a saúde dos cidadãos. A determinação 
judicial de fornecimento de medicamento não infringe o princípio 
constitucional da independência dos Poderes, posto que a autoridade 
judiciária tem o poder-dever de reparar lesão a direito (artigo 5º, XXXV, da 
Constituição Federal). (MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Corte 
Superior. Processo nº: 1.0702.07.365371-0/002(1). Relator: Des. Alvimar de 
Ávila. Publicação: 26/09/2007. Grifos nossos). 

 

A Corte Superior, na ocasião do julgamento, decidiu pela não procedência da 

alegação da defesa acerca da ausência de previsão orçamentária ou de afronta ao princípio da 

reserva do possível, uma vez que é a própria “Carta Constitucional que lhe impõe o dever de 

proceder à reserva de verbas públicas para atendimento à demanda referente à saúde da 

população, bem maior dentre aqueles que lhe incumbe zelar, descabendo sustentar ausência 

de destinação de recurso para desobrigar-se”. 

 

5. Fornecimento de medicamento fora das listas do SUS, apenas mediante 

comprovação de sua imprescindibilidade 

 

Têm se mostrado cada vez mais frequentes as decisões de procedência aos pleitos por 

fármacos, inclusive por aqueles que não estão entre os listados pelo SUS como de 

fornecimento obrigatório. Todavia, se inquestionável o aumento das demandas judiciais nessa 

seara, é inconteste que cada uma das decisões favoráveis a serem concedidas gera um 

avolumado gasto orçamentário, muito porque, regra geral, são medicamentos de alto custo os 

requeridos.  

Ciente dessa realidade, o Judiciário mineiro tem caminhado no sentido de indeferir 

demandas que solicitam medicamentos que não fazem parte das relações padronizadas pelos 

programas de assistência farmacêutica do SUS, fundamentalmente quando não haja a 
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comprovação da imprescindibilidade do fármaco específico e ineficácia dos disponibilizados. 

Corroborando a assertiva, se encontra a decisão do seguinte agravo de instrumento: 
 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. 
RELATÓRIO MÉDICO INSATISFATÓRIO. PRELIMINAR DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS 
MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. RECURSO 
PROVIDO. [...] 3 - Para o fornecimento de fármaco que não conste 
dentre os disponibilizados pelo SUS, é imprescindível que se comprove a 
sua necessidade, a sua superioridade e indispensabilidade em 
detrimento dos disponibilizados pelo Poder Público. 4 - Não se pode 
admitir que o ente público tenha que arcar com despesas elevadas, para 
medicamentos outros cuja imprescindibilidade não esteja atestada de forma 
categórica, se estão disponível, gratuitamente, outras opções de tratamento 
que vêm demonstrando eficácia e melhoras na condição do paciente. 5 - 
Relatório médico que não ateste a indispensabilidade do medicamento 
não é prova suficiente ao deferimento da tutela antecipada. 6 - Recurso 
provido. (MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça – 7ª Câmara Cível. Processo 
nº: 1.0073.11.004286-5/001. Relator: Des. Washington Ferreira. Data de 
Publicação: 27/04/2012. Grifos nossos) 
 

A grande questão em torno dessa problemática é que as decisões judiciais estão 

apenas estão atendendo pedidos individuais frente a um problema que é, na realidade, 

sistêmico.  Na realidade, os problemas dos particulares que não foram atendidos pelo Sistema 

Único de Saúde estão sendo remediados pela atuação do Poder Judiciário que acaba por 

assumir papel que cabe ao Executivo, proferindo sentenças que afetam diretamente o 

orçamento público. 

Todavia, é imprescindível mencionar que o comprometimento do orçamento público 

acaba por atingir o princípio finalístico do interesse público, já que a aquisição de um fármaco 

específico, para um único indivíduo, pode gerar embaraços à aquisição de vários outros 

medicamentos a serem disponibilizados a um contingente muito maior de cidadãos.  

Pela análise de jurisprudência recente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tem-se 

afigurado essencial, para concessão de medicamentos não disponibilizados pelos programas 

de assistência do SUS, ao menos a comprovação da ineficácia das alternativas terapêuticas – 

ou inexistência dessas mesmas alternativas – disponibilizadas pelo SUS, bem como, disse o 

desembargador relator, a “superioridade e indispensabilidade” do fármaco pleiteado, enfim a 

demonstração da imprescindibilidade mesma do medicamento. 
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6. Considerações Finais 

 

A necessidade de intervenção judicial para que o medicamento essencial seja 

disponibilizado pelo sistema público de saúde aparece, pelos números apresentados, em 

importância na realidade social do Estado de Minas Gerais. O Poder Judiciário tem dando 

efetiva concreção ao direito social à saúde conclamado na Constituição da República. A 

jurisprudência tem se firmado cada vez mais nesse sentido, cobrindo individualmente as 

lacunas deixadas pelo Poder Executivo, frente à sua agigantada demanda de prover a saúde de 

todos os cidadãos, o que tem colaborado para o fenômeno denominado de “judicialização da 

saúde”.  

Tal fenômeno, muito embora sinalize a efetivação de um direito tão fundamental, 

que é a saúde, também possui suas facetas negativas, pois ratifica a deficiência do sistema 

público de saúde em prover a sua missão primeira. O reconhecimento de procedência dos 

pleitos individuais por medicamentos também gera uma onerosidade muitas vezes excessiva e 

imprevista aos cofres públicos, em detrimento de toda uma coletividade. 

No quadro apresentado, a concepção restrita de acesso à justiça, sinônimo de acesso 

ao Poder Judiciário, se mostra efetiva na realidade mineira. Contudo, não se pode dizer o 

mesmo quanto ao sentido amplo do termo (acesso a uma ordem jurídica justa), uma vez que 

ou há concessão tardia, ou morosidade no procedimento administrativo que inviabiliza a 

entrega a tempo e a modo ou ocorre a negativa de acesso aos medicamentos. Em qualquer 

dessas situações há negativa de acesso a um dos direitos humanos mais elementares que 

possibilita a vida com dignidade. 

A análise da jurisprudência recente do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

relativa às ações que visam o acesso aos medicamentos, leva à conclusão de que os 

magistrados não têm se furtado ao seu papel de análise atenta dessas demandas, e é enorme o 

número de ações julgadas procedentes que estão sendo deferidas. Para tanto, têm-se, ao longo 

do tempo, estabelecido requisitos que devem ser ultrapassados, equacionando a delicada 

relação entre prover o “mínimo existencial”, tendo sempre como limite a “reserva do 

possível”, para não sobrecarregar o debilitado sistema de saúde pública.  

Os critérios que se mostram mais frequentes nas decisões do citado tribunal dizem 

respeito à necessidade da observância das políticas públicas e muitos desses critérios são 

enunciados e recomendações emanadas pelo Fórum Estadual Permanente da Saúde do Estado 

de Minas Gerais e pelo Conselho Nacional de Justiça.  
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São exemplificativos a preferência aos medicamentos já fornecidos pelo SUS, salvo 

se comprovada sua ineficácia e imprescindibilidade, e a retenção das receitas médicas, em 

prazo estipulado pelo magistrado, a fim de aferir com regularidade a necessidade de 

continuidade de uso da medicação.  

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nessas ações de medicamento, por outro lado, 

não tem criado obstáculos ao acionamento solidário, ou individual, de qualquer dos entes 

federados, em respeito ao artigo 23 da Constituição da República.  

Dentro do contexto apresentados, sopesar princípios, traçar requisitos, passa a ser 

uma constante na atividade judicante dos magistrados, que vão caso a caso provendo um 

direito humano salutar à vida com dignidade, bem como procuram não impactar o 

atendimento dos interesses de toda a sociedade. 
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RESUMO: 

A técnica legislativa das cláusulas gerais é caracterizada pela imprecisão de significado tanto 

na hipótese legal quanto na consequência jurídica. Difere, assim, do método legislativo da 

casuística, que visa determinar todos os elementos constitutivos da hipótese da norma. Apesar 

da inexistência de uma definição pacífica desta técnica, é possível verificar os seus mais 

importantes aspectos. Um dos principais consiste no papel criativo que as cláusulas gerais 

atribuem aos juízes, o que se verificou ao longo do desenvolvimento histórico do mais 

paradigmático exemplo de cláusula geral, o § 242 do BGB. O presente artigo explora as 

possibilidades desta atuação criativa a partir de uma perspectiva pós-positivista, tendo por 

pano de fundo o novo papel reconhecido aos juízes na sociedade atual.  

PALAVRAS-CHAVE: Cláusulas Gerais. Juízes. Criatividade Judicial. Justiça Social. 

 

ABSTRACT: 

The general clauses legislative technique is characterized by the meaning imprecision in the 

legal hypothesis and also in the juridical consequence. Thus, it differs from the casuistry 

legislative method, which aims to determine all the norm hypothesis constitutive elements. 

Regardless the inexistence of one pacific definition about this technique, it is possible to 

verify their most important aspects. One of the principals consists of the creative role that 

general clauses attribute to the judges, what was verified along the historical development of 

the general clause most paradigmatic example, the §242 of the BGB. This paper explores the 
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2  Pós-graduando em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas – Escola de São Paulo. Pesquisador 
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possibilities of this creative performance leaving from a post-positivist perspective, and it has 

the new judges‟ role in the present society as a background.  

 

KEY-WORDS: General Clauses. Judges. Judicial Creativity. Social Justice. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Já há algumas décadas que as cláusulas gerais consistem num tema recorrente diante 

de processos codificatórios (MARTINS-COSTA, 1999). Também o Código Civil brasileiro 

de 2002 experimentou esta tendência, inspirando-se o legislador, no que respeita à técnica 

legislativa utilizada em muitos dispositivos, diretamente na Constituição da República, cujo 

articulado é permeado por diversas cláusulas gerais de reenvio a outros sistemas normativos, 

como é exemplo o §2º do artigo 5º (MARTINS-COSTA, 1998).  

Contudo, ainda existem não poucos aspectos importantes das cláusulas gerais a 

carecer de maior esclarecimento e aprofundamento, sobremaneira aqueles mais intimamente 

relacionados com a sua operação no concreto decidir judicial. Além disso, é de se destacar 

que, diante de uma cláusula de tal espécie, o julgador é imbuído de grande poder decisório e 

criativo. Essa particularidade insere as cláusulas gerais no centro da discussão acerca do novo 

papel desempenhado pela jurisprudência. Por outro lado, por esse mesmo motivo, é latente o 

risco de se verificar, na prática jurisprudencial, a tentação da “fuga para as cláusulas gerais” 

(WIEACKER, 1993, p. 546), em termos semelhantes ao que se constata, não poucas vezes, 

acontecer com a desconsideração da personalidade jurídica (URÍA e MENÉDEZ, 1999).3  

Dessarte, faz-se imperioso e urgente um estudo voltado para a apresentação dos 

aspectos principais das cláusulas gerais enquanto técnica legislativa, já que neste domínio é 

que se encontra o seu verdadeiro significado, devendo-se elucidar, do mesmo modo, mais 

claramente o papel necessariamente criativo que os tribunais desempenham diante destas 

normas (ENGISCH, 1968). Dessa tarefa não se pode desincumbir senão adotando como plano 

de fundo a nova concepção vigorante da função jurisdicional. 

                                                           
3 A comparação com o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, mais familiar à doutrina e aos 

tribunais brasileiros, parece oportuna porque, neste caso específico, a “fuga” para cujo perigo alerta Wieacker 
também se verifica, ao menos potencialmente, visto que desconsideração é tida, segundo Rodrigo Úria e 
Aurélio Menéndez, como uma “fórmula mágica”, com “auréola de progressismo”, criada pela jurisprudência e 
para a qual ela apela quando intuitivamente verifica que o resultado concreto do respeito à forma da 
personalidade será injusto. 
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Assume-se, para tal intento, uma perspectiva metodologicamente pós-positivista4. 

Inicia-se pela explanação da dificuldade de se estabelecer uma definição unanimemente aceita 

de cláusula geral. Demonstra-se, na sequência, uma breve nota histórica que deixa 

transparecer a importância do labor jurisprudencial diante dessa espécie de norma. Bem 

vincados estes pontos, estabelece-se a contraposição entre a técnica das cláusulas gerais e a da 

casuística, a fim de que, com este esforço comparativo, sejam iluminados os atributos mais 

típicos da primeira. Sempre que se fizer necessário, tomar-se-á como paradigma a boa-fé 

objetiva, prescrita no artigo 422 do Código Civil, já que consiste no mais conhecido exemplo 

de cláusula geral e revela, ademais, com muita clareza os aspectos que se pretende trabalhar. 

Disso não decorre, aliás, como já afirmado, que somente no Direito Civil possam ser 

encontradas cláusulas gerais. Elas se espraiam por todo o sistema jurídico, e estão previstas de 

forma abundante inclusive no texto constitucional. 

Depois, e com maior pormenorização, abeira-se do papel normativo-juridicamente 

constitutivo que à jurisprudência incumbe assumir quando se encontra perante uma cláusula 

geral, apontando-se, afinal, os profícuos resultados que podem ser obtidos com a 

contextualização das cláusulas gerais dentro do novo papel atribuído aos juízes. 

 

2 A DIFÍCIL DEFINIÇÃO DE CLÁUSULA GERAL 

Judith Martins-Costa lança mão de uma metáfora bastante esclarecedora sobre a 

dificuldade de conceituação das cláusulas gerais: relembrando o mito do combate entre 

Menelau e o deus marinho Proteu, cujo poder consistia na capacidade de assumir, em cada 

momento, uma figura distinta, afirma que as cláusulas gerais são “proteiformes”, no sentido 

de que assumem, também elas, uma diversa significação a cada diferente perspectiva de 

exame do estudioso (MARTINS-COSTA, 1999).   

Nessa linha de intelecção, Karl Engisch referiu-se à cláusula geral como um 

“conceito multissignificativo” (1968, p. 228), e Canaris apontou a impossibilidade da 

“dogmatização” destas normas, porquanto “a concretização da valoração e a formação de 

proposições jurídicas só podem operar perante o caso concreto ou em face de grupos de casos 

considerados como típicos” (1989, p. 44). Vito Velluzzi, por sua vez, tendo em vista a 

                                                           
4 No sentido genérico conferido por Muller, pós-positivista é uma concepção nova da teoria do direito conforme 

a qual a norma jurídica não está contida nos códigos legais, que fornecem somente formas prévias, os textos 
normativos, os quais se diferenciam da norma jurídica propriamente dita por que esta é produzida em cada 
processo individual de decisão jurídica (MULLER, Friedrich. Metodologia do Direito Constitucional. 4. Ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 128). 
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doutrina italiana contemporânea, compara o conjunto de tentativas de definição do sintagma 

“cláusula geral” a uma verdadeira “torre de babel” (2010, p. 60).  

De qualquer forma, não é difícil perceber a inexistência, no direito ocidental, de uma 

definição amplamente consentida sobre as cláusulas gerais (CHIASSONI, 2011, p. 95). A 

principal tarefa implicada pela tentativa de definição consiste na indicação dos aspectos 

evidenciados no processo de formulação do texto normativo e, especialmente, no processo de 

decisão judicial. Por isto é que, neste trabalho, elas são estudadas com vistas a esclarecer os 

aspectos pragmaticamente operativos, na medida em que são os que mais claramente 

relacionam-se com os problemas colocados ao juiz diante de um caso concreto.  

Apesar disso, e com as ressalvas já referidas, impende oferecer um esboço de 

caracterização que permita, ao menos, a elaboração de uma ideia prévia sobre as cláusulas 

gerais. Assim, cai a lanço o contributo de Martins-Costa, segundo quem, com o sintagma 

“cláusula geral”, é possível designar quer “determinada técnica legislativa em si mesma não-

homogênea”, quer também “certas normas jurídicas, devendo, nesta segunda acepção, ser 

entendidas pela expressão „cláusula geral‟ as normas que contêm uma cláusula geral.” Com o 

mesmo sintagma é possível, ainda, aludir “às normas produzidas por uma cláusula geral.” 

(MARTINS-COSTA, 1999, p. 286).  

Nessa senda, Antonio Menezes Cordeiro apresenta algumas pistas que reduzem a 

imprecisão conceitual da figura. Primeiramente, indica que as cláusulas gerais são uma 

categoria formal, sendo absolutamente inviável compreendê-las com recurso a fatores 

materiais. Daí resulta sua natureza previsivo-estatutiva, ou seja, as cláusulas gerais têm por 

escopo regulamentar comportamentos humanos. Além disso, o autor português propugna a 

improficuidade de se relacionar diretamente cláusulas gerais e conceito indeterminados, já 

que, a presença destes não implica a daquelas, nem o contrário é verdadeiro (CORDEIRO, 

1984, p. 1183).  

À toda evidência, entretanto, o perfil multifacetário das cláusulas gerais impede a 

doutrina de obter mais do que um elenco com as suas mais importantes características. 

Portanto, releva afastar, desde logo, a pretensão de formular um conceito preciso e terminado. 

Objetiva-se, na verdade, salientar os aspectos que comumente se lhe atribuem no que respeita 

ao seu papel de técnica legislativa, pois é precisamente no confronto com a técnica da 

casuística que se pode mais claramente se aproximar de seu perfil e se verificar o papel 

criativo que por elas é atribuído à jurisprudência.  

 

2.1 A gênese das cláusulas gerais e o papel impulsionador da jurisprudência alemã 
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Embora típica da segunda metade do século XX, a cláusula geral encontra seu mais 

célebre e paradigmático exemplo no § 242 do Código Civil Alemão – o BGB – editado em 

1896 (MARTINS-COSTA, 1999). É a partir desse diploma que se verifica uma verdadeira 

“virada de Copérnico” no tratamento das obrigações no direito alemão, a ponto que o referido 

dispositivo se torna paradigma de cláusula geral veiculadora da boa-fé objetiva. Isso se 

justifica por duas causas fundamentais. 

De um lado, e paradoxalmente5, a inserção da boa-fé objetiva em um Código legal 

transformou a própria noção de sistema e revolucionou a teoria das fontes dos direitos 

subjetivos e das obrigações, na medida em que limitou significativamente a importância do 

elemento volitivo e dissolveu o rigor lógico dos sistemas assentados unicamente no raciocínio 

silogístico (SILVA, 2006). 

Lado outro, inovadoramente, o BGB concebeu o princípio da boa-fé objetiva não 

apenas como corretivo e interpretativo do conteúdo obrigacional, mas como fundamento da 

própria obrigação, de tal modo que as demais prescrições de direito obrigacional são não mais 

que manifestações deste princípio. Mais do que simples esperança no renascimento de 

comandos morais no plano do direito positivo, esta postura exprime a pretensão de conferir ao 

juiz, sem embargo de sua vinculação à lei, a possibilidade de modificar ou mesmo derrogar 

qualquer outra norma de direito das obrigações, com fulcro no § 242 do BGB, já que o 

dispositivo passou, então, a constituir norma fundamental de direito obrigacional 

(WIEACKER, 1993). 

Não foi esse, porém, o sentido primeiramente atribuído pelos autores do BGB 

(MARTINS-COSTA, 1991). Lembrando-se que o Código significa o coroamento do trabalho 

da pandectística, compreendem-se sem dificuldades as fortes críticas que lhe foram 

endereçadas, aquando de sua publicação, em virtude do caráter indeterminado de muitas de 

suas disposições e ao apelo, consequentemente, reiterado ao poder criador do juiz.6 Noutro 

                                                           
5 Diz-se paradoxalmente porquanto a vontade foi dogmatizada neste Código. Enzo Roppo destaca, sobre o BGB, 

a complexa sistematização dos atos de circulação da riqueza, e sublinha, ainda, a grande novidade que 
consistiu na criação, como fruto dos estudos dos pandectistas, da figura do negócio jurídico, mais genérica e 
abstrata que a do contrato, e, assim, ideal para a afirmação da igualdade formal entre os sujeitos contratantes, já 
que facilitava a ocultação de suas classes sociais. Isto é, por ser uma figura mais genérica e abstrata, o negócio 
jurídico se afastava ainda mais das circunstâncias socioeconômicas dos contraentes, operando a máxima 
igualização formal entre eles, somando-se a isso, igualmente, o fato de que todos os sujeitos jurídicos eram 
igualmente capazes e livres para emitir declarações de vontade com efeitos jurídicos. Exatamente esta é outra 
grande marca deste Código: a vontade do sujeito de direito é elevada a dogma, e surgem, por isto mesmo, 
diversas regras atinentes aos vícios de vontade (ROPPO, Enzo. O Contrato. Coimbra: Almedina, 2009, pgs. 
47-52). 

6 Em face destas características atribuídas pelos críticos ao BGB, a reação doutrinária não poderia ser outra 
naquele momento. Explica-se: um dos marcantes componentes do historicismo alemão é a construção 
sistemática do direito. O ramo da Escola histórica alemã que desenvolveu esta componente foi justamente a 
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falar, a técnica legislativa da cláusula geral não era vista pelos autores do BGB como um 

instrumento destinado a conferir ao julgador poder criativo semelhante ao do pretor romano 

(MARTINS-COSTA, 1998). 

Não obstante, é certo que as cláusulas gerais representaram a superação pelo 

legislador da antiga fobia que tinha em relação à interpretação (ROSELLI, 2003). Por isso, 

constituíram uma vanguardista concessão do positivismo jurídico ao senso de auto-

responsabilidade dos juízes e a uma ética transpositiva, e, por meio delas, o legislador do 

BGB tornou seu trabalho mais maleável e, assim, mais duradouro (WIEACKER, 1993). 

O trajeto percorrido pelo §242 até galgar a supramencionada relevância envolve, 

necessariamente, por duas ordens de fatores convergentes e complementares: o papel criativo 

dos juízes alemães e a própria técnica legislativa empregada na sua redação (MARTINS-

COSTA, 1999).  

De um lado, a jurisprudência civilista da Alemanha mostrou-se madura para 

corresponder às exigências que as cláusulas gerais fazem aos juízes quando, a partir da 

primeira guerra mundial, passou a integrar os sentidos das cláusulas gerais com uma nova 

ética jurídico-social. Desse modo, estas normas adquiriram função inovadora no direito 

judicial do segundo pós-guerra (WIEACKER, 1993), precisamente porque, refutando a 

compreensão do preceito como puramente pleonástico ou mera norma de interpretação 

contratual, algumas Cortes de Justiça conferiram ao §242 do BGB o sentido de boa-fé 

objetiva (HESSELINK, 2008). 

Lado outro, quanto ao segundo dos fatores referenciados, o desenvolvimento 

experimentado pela disposição normativa se relaciona com a expansão de seu “campo 

                                                                                                                                                                                     
pandectística. Pois bem, esta doutrina assenta em três dogmas fundamentais. Primeiramente, a teoria da 
subsunção, “segundo a qual a realização da justiça nos casos concretos seria assegurada subsumindo os „factos‟ 
(sic) ao „direito‟, nos termos de um raciocínio de tipo silogístico, em que a premissa maior era um princípio de 
direito e a premissa menor a situação de facto (Tatbestand) (sic) a resolver” (grifos do original). Esta teoria, 
que experimenta uma mais conhecida variante legalista, em que a premissa maior é a lei, reduz 
tendencialmente a atividade judicial a uma aplicação axiomática dos princípios jurídicos. 

  Ao lado da subsunção, o dogma da plenitude lógica do ordenamento jurídico determinava que, “ao juiz (que 
também não pode deixar de decidir com fundamento em que não existe direito aplicável) fica vedada, mesmo 
perante a existência de uma lacuna de lei, a avaliação do caso concreto segundo critérios autónomos (sic) de 
valoração. O que ele deve fazer, nesse caso, é estender, por dedução e combinação conceitual, o sistema 
normativo, de modo a cobrir o caso sub judice” (grifos do original).   

  Finalmente, conforme o terceiro dogma – o da interpretação “objetivista”, o sentido da norma não decorreria 
das intenções do legislador, mas de sua referência ao sistema normativo por ela integrado. Assim, propõe-se o 
recurso a um “legislador razoável”, que continuamente integra as normas no seu contexto, de forma que o 
ordenamento não perde sua integridade e coerência como um sistema conceitual. O sentido da norma, destarte, 
decorre aqui de seu objetivo sistema. 

  (HESPANHA, Antonio Manuel. Panorama Histórico da Cultura Jurídica Europeia. Lisboa: Publicações 
Europa-América, LDA, 1997, pp. 185-192).  

  Daí porque as fortes críticas não causam surpresa, e a própria técnica da cláusula geral não tinha reconhecida, 
seja pela doutrina, seja pelos autores do Código, a potencialidade que hoje se lhe atribui. 
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previsivo-estatutivo”, é dizer, com a sua própria natureza de cláusula geral (MARTINS-

COSTA, 1999, p. 299).  

A partir do paradigmático caso alemão, o método de legislar com base em cláusulas 

gerais expandiu-se para outros sistemas jurídicos, europeus e latino-americanos, sobretudo na 

segunda metade do século passado, de modo que essa técnica legislativa é seguramente 

denominador comum entre os Códigos Civis mais recentes, especialmente em face do 

esgotamento do modelo oitocentista da plenitude dos sistemas legislados (MARTINS-

COSTA, 1999).  

 

3 A TÉCNICA LEGISLATIVA DA CLÁUSULA GERAL: A CONTRAPOSIÇÃO AO 

MÉTODO DA CASUÍSTICA 

O confronto entre a técnica legislativa da casuística e o modelo legislativo assentado 

em cláusulas gerais foi apresentado por Karl Engisch, em sua clássica obra Introdução ao 

Pensamento Jurídico. O autor, nesta oportunidade, preconizou que se o conceito 

“multissignificativo” de “cláusula geral” tem um significado próprio, bem será feito se o 

olharmos como um conceito contraposto à “elaboração casuística das hipóteses legais”, 

entendida aí como a “configuração da hipótese legal (enquanto somatório dos pressupostos 

que condicionam a estatuição) que circunscreve particulares grupos de casos na sua 

especificidade própria” (1968, p. 228).  

Antes de mais, impende explicitar o que se entende com o conceito de “hipótese 

legal” da norma. De acordo com a teoria tradicional, “a regra de direito tem a forma de uma 

proposição, a „proposição jurídica‟” (LARENZ, 1997, p. 350). Assim, se as proposições são 

todas estruturas linguísticas nas quais algo está conexionado com outra coisa, a regra, como 

qualquer outra proposição, poderia ser decomposta em sujeito, predicado e imputação do 

predicado ao sujeito. Portanto, à situação de fato corresponderia o sujeito da proposição e à 

consequência jurídica o predicado (SILVA, 2006).  

Isto porquanto, sendo a norma uma proposição jurídica7, a associação se dá entre a 

situação de fato prescrita de forma geral e uma consequência jurídica, também circunscrita em 

termos gerais, mas situada sempre no âmbito normativo. Neste sentido, verificada a situação 

de fato prevista na hipótese normativa, é deflagrada a consequência jurídica, desde que a regra 
                                                           
7 Larenz emprega a expressão “Rechtssatz” (proposição jurídica) com um sentido idêntico ao de “Rechtsnorm” 

(norma jurídica), precisamente porque a norma jurídica somente pode ser expressa enquanto proposição (ob. 
cit. p. 350). Kelsen, diferentemente, utiliza o termo “Rechtssatz” para designar apenas proposições da ciência 
do direito, sob o argumento de que estas, conquanto se refiram ao conteúdo e à vigência das normas, são 
apenas enunciativas, e, assim não podem ser consideradas normas de direito. KELSEN, Hans. Teoria Pura do 
Direito.  6. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, pp. 73 e s. 
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jurídica seja válida, o mesmo é dizer, integrante de um ordenamento jurídico vigente. Noutro 

falar, é precisamente a conexão de um acontecimento fático, previsto como tal na hipótese 

normativa, a uma consequência jurídica situada na esfera do juridicamente vigente – que, por 

isto mesmo, “vigora” com a verificação do pressuposto fático – que especifica a proposição 

jurídica enquanto modo linguístico de expressão normativa (LARENZ, 1997).   

É esta situação de fato – o sujeito da proposição normativa – que consiste justamente 

naquilo que Engisch designa “hipótese legal”. Pontes de Miranda, entre nós, formulou a 

expressão “suporte fático” a fim de traduzir o termo técnico germânico “Tatbestand”, e 

definiu-a como “aquele fato, ou grupo de fatos que o compõe (o dito “suporte”), e sobre o 

qual a regra jurídica incide” (grifos nossos) (MIRANDA, 1954-1969, p. 16). Os juristas 

italianos, por seu turno, costumam empregar o vocábulo “fattispecie” (BELLINI, 2003), que 

traduz uma conjugação da expressão medieval latina “species facti”. No falar forense não é 

incomum o uso do termo “espécie” para se referir ao caso, ao direito material discutido em 

juízo. “Tatbestand”, no entanto, enquanto expressão jurídica é mais abrangente e respeita a 

todo e qualquer fato prescrito na norma (SILVA, 2006). 

Deste modo, consoante Engisch (1968), por cláusula geral há que se compreender a 

estipulação da hipótese legal marcada por uma grande generalidade, de modo a abranger todo 

um domínio de casos que passa, assim, a ser submetido a um regime jurídico. E é assim, na 

medida em que “graças à sua generalidade”, afirma o autor, “as cláusulas gerais tornam 

possível sujeitar um mais vasto grupo de situações, de modo ilacunar e com possibilidade de 

ajustamento, a uma consequência jurídica.” (ENGISCH, 1968, p. 233).  

Por outro lado, quando se vale do método da casuística, também denominado 

“técnica da regulamentação por fattispecie” (MARTINS-COSTA, 1999, p. 297), o legislador 

estabelece, com a maior completude possível, os critérios da aplicação de uma determinada 

qualificação jurídica aos fatos, o mesmo é dizer, busca-se uma perfeita determinação dos 

elementos constitutivos da fattispecie (MARTINS-COSTA, 1998). 

Diferentemente do que faz Karl Engisch, todavia, Martins-Costa não vincula às 

cláusulas gerais o caráter da generalidade. Atribui-lhes, antes, como atributo primordialmente 

caracterizador a vagueza semântica, aí compreendida como “imprecisão de significado” 

(1999, p. 303). Consequentemente, caracteriza a técnica da casuística pela nota da tipicidade 

ou determinação (1999, p. 298).  

Cláusulas gerais, portanto, constituem uma técnica legislativa pela qual o legislador 

não determina nem a hipótese normativa, nem a consequência jurídica. Ou seja, tanto o fato 

pressuposto pela norma para a sua incidência, quanto a consequência jurídica que incidirá 
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uma vez verificado o fato pressuposto são previstos de modo semanticamente indeterminado, 

com alta carga de imprecisão em seus significados. 

Justamente esta característica das fattispecies tem sido apontada pela doutrina como 

um dos principais, senão o principal motivo de rigidez – e consequentemente, de 

envelhecimento – dos códigos civis. É que o elenco de figuras prescrito pelo legislador subtrai 

ao juiz o necessário poder de configurar a norma ao caso,8 e, desta forma, como que induz-lo 

à subsunção do fato concreto à prescrição abstrata. Assim, o método legislativo da casuística 

tem uma inescapável marca de rigidez e de tendencial imutabilidade, subjacente à qual está a 

pretensão da completude reguladora, típica justamente das grandes codificações.9   

Vê-se, portanto, que a tipificação prévia de condutas, levada a cabo pelo legislador, 

combina precisamente com o paradigma interpretativo positivista, assentado no método 

axiomático-dedutivo de subsunção neutral dos fatos à norma. Esta forma de compreender a 

atividade exegético-jurídica lança raízes no “modo de pensar Euclidiano/Cartesiano”.  

Não coincidentemente, é um tipo de raciocínio designado pelo nome de dois 

matemáticos, o grego do século terceiro antes de Cristo, Euclides, e o francês dos seiscentos, 

Descartes. Foram, ambos, matemáticos pioneiros que, mediante seus métodos geométricos, 

influenciaram fortemente a filosofia e o método científico de um modo geral, inclusivamente 

o pensamento econômico e o jurídico. O método parte do estabelecimento de axiomas 

básicos, verdadeiros por definição ou por uma suposta “auto-evidência”, e lança mão da 

lógica dedutiva para fazer derivar teoremas, estes não “auto-evidentes”. Não obstante, a 

definição de axiomas incontestáveis somente é possível na ciência matemática, por só a 

matemática consiste num sistema de definições que pode ser totalmente alcançado de forma 

independente da observação da realidade. O método axiomático apela para a estética, na 

medida em que proporciona a construção de um sistema lógico e completo, tal qual se 

intentou fazer com os grandes códigos oitocentistas, de modo especial o napoleônico (DOW, 

1998). 

                                                           
8 Assume-se, portanto, desde logo, a posição segundo a qual o caso é o prius e o modus metodológico, é dizer, o 

ponto de partida e o prisma pelo qual se deve perspectivar toda a atividade metódica do julgador colocado 
diante de um caso concreto. Assim, é a norma individual que deve se configurar ao caso, e não o caso que deve 
adaptar-se aos quadrantes conceituais abstratamente prescritos pelo legislador. Cf. NEVES, A. Castanheira. 
Metodologia jurídica: problemas fundamentais. Coimbra: Coimbra Editora, 1993, pp. 145-148). 

9 Neste sentido, preconiza Norberto Bobbio que a “expressão macroscópica dessa vontade de completude foram 
as grandes codificações”, porque “a miragem da codificação é a completude: uma regra para cada caso. O 
Código é para o juiz um prontuário que lhe deve servir infalivelmente e do qual não pode afastar-se.” 
BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 6. Ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1995, p. 121. 
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 Por isto é que ao positivismo jurídico, paradigma filosófico-metodológico que forte 

influência sofreu deste pensamento Euclidiano/Cartesiano, fazia-se, como ainda faz-se, 

oportuno que as normas tivessem hipóteses fáticas conceitualmente rígidas e idôneas a 

constituir “axiomas verdadeiros por definição e auto-evidência”. Desta inspiração surgiram os 

grandes códigos civis. Dela, igualmente, em grande medida decorreu o esquema interpretativo 

positivista, e a própria forma de se pensar o sistema jurídico, fechado, completo e coerente, aí 

também busca suas fontes. Como se deixou claro, porém, os axiomas incontestáveis só podem 

ter lugar na matemática. Isto é demonstrado com muita clareza pela técnica das cláusulas 

gerais. Daí porque Clóvis do Couto e Silva sustentou que “os juristas da escola positivista não 

têm apreço pelas possibilidades criadoras decorrentes da admissão de „cláusulas gerais‟” 

(SILVA, 2006, p. 69). 

Além disso, se a técnica da casuística tendencialmente enrijece os códigos civis e os 

conduz ao envelhecimento precoce, às cláusulas gerais, por outro lado, “é assinalada a 

vantagem da mobilidade proporcionada pela intencional imprecisão dos termos da fattispecie 

que contém”, de sorte que “o risco do imobilismo é afastado por esta técnica porque aqui é 

utilizado em grau mínimo o princípio da tipicidade” (MARTINS-COSTA, 1999, p. 298). Daí 

que o julgador goze de maior esfera de criatividade na determinação da hipótese da norma e 

da estatuição jurídico-normativo que se deve deflagrar, caso a norma seja vigente e seu 

pressuposto se verifique. 

Deste modo, a amplitude semântica das cláusulas gerais faz ruir o dogma positivista 

da completude legislativa, e abre espaço para que, em seu lugar, desenvolva-se qualitativa e 

quantitativamente o papel criativo de uma jurisprudência que, por isto mesmo, deve ser cada 

vez mais madura e responsável no desempenho de suas funções10. 

 

4 AS CLÁUSULAS GERAIS E A ATIVIDADE CRIATIVA EXIGIDA DOS JUÍZES 

Se, diferentemente do que ocorre com a técnica da casuística, as cláusulas gerais 

consistem em uma técnica legislativa mediante a qual o legislador prescreve de forma 

semanticamente indeterminada tanto a hipótese normativa quanto a consequência jurídica, 

                                                           
10 Acerca do papel criativo da jurisprudência, Attila Menyhard, Károly Mike e Akos Szalai destacam uma 

vantagem poucas vezes reconhecida pela literatura tradicional: quando o desenvolvimento judicial do direito é 
responsável e respeita seus próprios limites institucionais, proporciona a internalização dos custos do processo 
legislativo, atribuindo-o aos interessados e não aos contribuintes de modo geral (MENYHARD, Attila, MIKE, 
Károly and SZALAI, Akos. Mandatory Rule in Contract Law. German Working Papers in Law and 
Economics, Vol. 2007, No. 18. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1414110). Embora não se 
concorde totalmente com a posição dos autores, uma vez que a função legislativa é a própria função típica do 
Poder Legislativo, e, por isto, não deve estar condicionada a uma análise meramente econômica, não se pode 
deixar de reconhecer a originalidade do pensamento encetado. 
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verifica-se, desde logo, uma diferença basilar relativamente à extensão do poder judicial: 

quando se tratar de normas com grau mínimo de vagueza, como as fattispecies, ao juiz 

incumbirá, unicamente, estabelecer o significado do enunciado normativo. Por outro lado, se 

as normas forem elaboradas mediante a técnica da cláusula geral, e, por isto, caracterizarem-

se pela vagueza e incompletude, o poder do juiz será extraordinariamente amplificado, visto 

que sua tarefa consistirá em completar a hipótese normativa e definir ou dimensionar a 

estatuição, e, assim, importará, aliás como já aclarado algures, em verdadeira criação de 

direito novo (MARTINS-COSTA, 1999). 

Tome-se, por exemplo, o artigo 422 do Código Civil brasileiro, que preceitua a 

obrigação dos contratantes a guardar, “assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé.” Diante de um caso judicial que convoque o 

referido dispositivo, o órgão julgador será reenviado ao comportamento que se coadune com a 

boa-fé objetiva, à prática social e aos padrões dominantes, competindo-lhe um duplo papel: 

especificar, no caso concreto, o que é um comportamento conforme a boa-fé objetiva, bem 

como determinar e dimensionar as consequências jurídicas que advirão de uma conduta que 

não observe tal regra de conduta.  

Assim, a criatividade judicial, convocada para mitigar o vácuo aberto com a ruína do 

dogma da completude do sistema, consiste, na verdade, numa dimensão constitutiva da 

própria natureza das cláusulas gerais, que exigem a progressiva construção jurisprudencial das 

respostas aos problemas concretos.  

Neste sentido, compreende-se porque Castanheira Neves sublinha que “na 

problemático-concreta realização do direito concorrem momentos normativo-constitutivos” 

(NEVES, 1993, p. 17). Isto significa que a atividade judicativa é composta por uma 

inafastável dimensão criadora de direito novo, ou seja, por um momento reconstitutivo ou 

mesmo autonomamente constitutivo de normas jurídicas.  

Esta ideia merece desenvolvimento mais detalhado. O decano da Escola de 

Metodologia do Direito de Coimbra, quando se refere a estes “momentos normativo-

constitutivos”, está a propor a superação do paradigma positivista de aplicação lógico-

dedutiva do direito, assentado, como se sabe, num esquema silogístico-subsuntivo (NEVES, 

1995). É que este pensamento jurídico, ainda que porventura fosse “ciência” no conhecimento 

neutral das normas jurídicas, teria necessariamente de se reconhecer “jurisprudência” na 

decisão concreta, porquanto o momento jurisprudencial é inescapável em qualquer 

pensamento que se pretende metodologicamente jurídico. E este momento, precisamente, 
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mostrava-se, enquanto jurisprudencial, também “normativamente constitutivo” em seu 

concreto decidir. 

Neste sentido, o direito judicativamente afirmado na decisão não se reduz a simples 

reprodução do direito aplicando, é dizer, das consequências abstratas pressupostas pela 

norma, mas revela-se reconstitutiva – ou mesmo autonomamente constitutiva – concretização 

e integração prático-normativa deste direito. Assim, “enquanto normativamente constitutiva, a 

jurisprudencial decisão concreta revelava-se também criadora de direito” (NEVES, 1993, p. 

28-29). 

Consequentemente, o processo de realização prática do direito desvela inegáveis 

limites normativo-jurídicos neste sistema de direito pressuposto pelo juiz, que exigem, 

forçosamente, da atividade judicial uma necessária e permanente convocação, seja de forma 

reconstitutiva, seja uma vez mais de forma autonomamente constitutiva, de critérios e 

fundamentos normativo-jurídicos que estão fora do sistema, sem a qual não se consegue 

adequadamente cumprir-se a tarefa judicativa (NEVES, 1993). 

Este sistema normativo, portanto, muito em razão destes limites revelados pela 

atividade de realização judicativa do direito, é aberto e permanentemente “constituendo”. E 

assim é, porquanto, consoante propugna Fernando José Bronze, “é ele constituído por uma 

normatividade que se redensifica e realiza historicamente, por mediação dos problemas que 

vão emergindo” e que, consequentemente, “concorrem para determinar a excogitação de 

novos princípios e a sua também inovadora precipitação em critérios (legais, jurisdicionais, 

dogmáticos e praxísticos) que os assimilem”. Verdadeiramente, quem o diz é ainda o autor 

conimbricense, é isto o que ocorre relativamente a qualquer sistema cultural, pois que não se 

pode suprimir nem o advento dos problemas originais que materialmente o densificam, nem a 

“historicidade dos princípios que intencionalmente o singularizam (BRONZE, 2006, pp. 374-

375). 

A esta altura, já deve estar claro que as cláusulas gerais têm uma íntima conexão com 

a ruína do dogma da completude e com a crise da teoria das fontes. Isto porque esta crise, 

consoante o gênio de Clóvis do Couto e Silva já ensinava na década de 1960, “resulta da 

admissão de princípios tradicionalmente considerados metajurídicos no campo da ciência do 

direito, aluindo-se, assim, o rigor lógico do sistema com fundamento no puro raciocínio 

dedutivo” (SILVA, 2006, p. 65). 

Assim, se aquela “vontade de completude”, ínsita à técnica da casuística, é 

demonstrada irrealista e metodologicamente insustentável pela abertura semântica das 

cláusulas gerais – bem como pela dimensão normativamente constitutiva da atividade judicial 
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– tem-se, por resultado, que precisamente a técnica de legislar por cláusulas gerais manifesta a 

crise das fontes jurídicas, porque esta radica justamente no entendimento de que um código, 

por mais exaustivo que seja, não esgota o direito vigente, mas requer uma atuação 

normativamente constitutiva do corpo judicial. 

Destarte, este caráter normativo-juridicamente constitutivo da atividade judicativa se 

torna ainda mais patente nas cláusulas gerais, que, tecnicamente, atuam como metanormas, 

porquanto, sem regulamentar matéria alguma de modo exaustivo, têm por escopo o envio do 

juiz a “critérios aplicativos determináveis ou em outros espaços do sistema ou através de 

variáveis tipologias sociais, de usos e costumes.” (MARTINS-COSTA, 1999, p. 299).  

Não obstante, diferentemente do que entende Menezes Cordeiro, que enxerga nelas 

“um verdadeiro arbítrio balizado embora por certos parâmetros”, (CORDEIRO, 1984, p. 

1191) as cláusulas gerais não são necessariamente cláusulas discricionárias, “antes pelo 

contrário: as cláusulas gerais não contêm qualquer delegação de discricionariedade, pois que 

remetem para valorações objectivamente (sic) válidas” (ENGISCH, 1968). 

Consequentemente, este método legislativo possibilita a circunscrição, dentro de uma 

hipótese legal, de uma ampla gama de casos cujas características próprias serão forjadas no 

labor jurisprudencial, em contato direto com a experiência prático-judiciária e as vicissitudes 

dos casos concretos, e não por via da mediação legislativa. Casos outros haverão, por outro 

lado, nos quais a indeterminação dar-se-á no que respeita aos efeitos deflagrados pela 

aplicação do preceito, pelo que também estes poderão ser jurisprudencialmente formados 

(MARTINS-COSTA, 1999).  

De todo modo, quer num caso como noutro, vê-se a porosidade desta textura 

normativa aos influxos dos próprios casos concretos, de tal modo que, na esteira de Friedrich 

Muller, pode-se sustentar que o âmbito normativo co-constitui a norma. É que se “o teor 

literal de uma prescrição juspositiva” – isto é, aquilo que tradicionalmente se compreende 

como sendo a norma – constitui o programa normativo, ele é ao mesmo tempo “apenas a 

„ponta do iceberg‟” (2010, p. 54). No mesmo nível hierárquico, co-constitui a norma o seu 

âmbito, ou seja, o recorte da realidade social que o programa da norma escolheu para si ou 

parcialmente criou para si como esfera de regulamentação (MULLER, 2010). 

Nesta linha de intelecção, percebe-se que as cláusulas gerais, sob a perspectiva da 

técnica legislativa, caracterizam-se justamente por serem um dispositivo normativo composto 

por um enunciado de linguagem intencionalmente aberta, dotado, assim, de um campo 

semântico amplo, que confere ao juiz um mandato, de modo que, diante dos casos concretos, 

atue criativa e complementarmente na criação de normas jurídicas, por meio do reenvio para 
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elementos extra-sistemáticos11 – em nosso entender, de certo modo, aquilo que Castanheira 

Neves denomina “critérios e fundamentos normativo-jurídico transpositivos”. Estes 

elementos, entretanto, na medida em que constituem a ratio decidendi, serão, com a reiteração 

no tempo dos fundamentos decisórios, ressistematizados no interior do ordenamento e 

perderão, logo assim, o caráter da extra-sistematicidade (MARTINS-COSTA, 1999). 

De certa forma, portanto, e assim como a desconsideração da personalidade jurídica, 

a cláusula geral opera aos moldes de um “instituto de enquadramento”, com todas as 

vantagens científicas que daí decorrem. Esta espécie de instituto, aclara Menezes Cordeiro, 

ajunta sob uma mesma égide figuras que, caso contrário, ficariam espalhadas pelo sistema. 

Num primeiro momento, esta junção poderá padecer de rarefeito conteúdo dogmático. 

Todavia, este conteúdo aparece após a buscada ordenação e sistematização jurisprudenciais. É 

que a partir da análise dos problemas ventilados e de suas respectivas soluções, que, 

justamente em razão do “instituto de enquadramento”, ocorrem num mesmo espaço 

específico, minoram-se contradições, integram-se lacunas e aparam-se arestas. O debate sobre 

a justeza das soluções nos casos concretos é assim aprofundado. No caso específico da boa-fé, 

por exemplo, a reunião de institutos de diversas origens, como a culpa in contrahendo, a 

alteração das circunstâncias, a complexidade intra-obrigacional e interpretação do contrato 

foram afeiçoados sob um mesmo sintagma, e, por ele, inseridos na complexidade do sistema 

(CORDEIRO, 2000, pp. 148-149). 

Karl Engisch, todavia, alerta para a relativização que muitas vezes ocorre quanto a 

esta distinção entre as duas técnicas legislativas, a depender do teor com que são formuladas, 

e sublinha que elas não são necessária e reciprocamente excludentes, podendo, ao contrário, 

completar-se mutuamente. Há casos, com efeito, em que a utilização conjunta destes métodos 

é particularmente aconselhável (ENGISHC, 1968). Ademais, a maior ou menor intensidade 

do uso destas duas técnicas dependerá da esfera de relações sociais que se pretende regular. 

Assim, por vezes a legislação deverá se limitar a estabelecer, elasticamente, um marco geral 
                                                           
11 Parece que esta referência aos elementos extra-sistemáticos, para os quais o juiz é reenviado por força das 

cláusulas gerais a fim de atuar criativamente, constitui um ponto de contato com o entendimento de Friedrich 
Muller acerca dos textos que, não sendo idênticos ao teor literal da norma – podendo mesmo transcendê-lo – 
orientam linguisticamente a normatividade que se manifesta nas decisões judicativas práticas. Com efeito, no 
escopo de fortalecer a tese da não-identidade entre texto da norma e norma, o autor apresenta dois argumentos 
relativamente interligados: por um lado, alude a um direito consuetudinário com total qualidade de norma que 
existe “praeter constitutionem”; lado outro, preconiza que a normatividade jurídica manifestada mediante as 
decisões práticas não é, mesmo no âmbito do direito positivamente vigente, orientado simplesmente pelo 
enunciado textual da norma concretizanda. Em contrário, a elaboração da decisão convoca o subsídio de 
materiais legais, de manuais didáticos, de comentários e estudos monográficos, de precedentes e de material do 
Direito Comparado, é dizer, “de numerosos textos que não são idênticos ao teor literal da norma, chegando 
mesmo a transcendê-lo.”  

  MULLER, Friedrich. Ob. cit., pp. 55-56. 
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de atuação do Estado, como, por exemplo, em matéria de direito econômico12. Noutros casos, 

são as próprias características próprias do direito vigente que determinam esta escolha 

legislativa, o que se dá com o direito penal, o qual, por tradicionalmente se entender que 

inadmite a analogia, é tendencialmente mais casuístico (WÓJCIK, 1990). 

Por outro lado, a análise das cláusulas gerais enquanto método legislativo deixa 

transparecer a imperfeição da regulamentação de tipo casuístico em diversas hipóteses, seja 

pela complexidade da matéria a disciplinar, seja por se tratar de relações sociais rapidamente 

mutáveis, seja ainda por se tratar de relações nas quais o contato intersubjetivo envolve 

dimensões mais profundas das pessoas de ambas as partes (MACHADO, 1999). 

Ademais, à técnica da casuística é ínsito o risco da omissão legislativa, que pode ser 

de duas espécies. Em primeiro lugar, o legislador pode arriscar-se a não inserir nas hipóteses 

legais todas as situações fáticas que merecem semelhante tratamento jurídico: teremos as 

lacunas de regulamentação. Em segundo lugar, pode o legislador abranger, erroneamente, nas 

hipóteses casuísticas casos que, por sua própria natureza, demandam um tratamento especial 

ou excepcional: teremos, então, as chamadas “lacunas de exceção”. A estes inconvenientes 

legislativos, entretanto, poder-se-á obviar com o estabelecimento, ao lado de uma enumeração 

casuística meramente exemplificativa, de uma cláusula geral que circunscreva todas as 

hipóteses faltantes (MACHADO, 1999). 

Neste sentido, tendo em vista a dificuldade inerente ao dimensionamento preciso dos 

contornos das cláusulas gerais, do que resulta a redução do grau de certeza jurídica, justifica-

se que os códigos acolham a solução da combinação entre os métodos legislativos, 

especialmente em matéria do direito das obrigações, já que em torno destas regras 

desenvolve-se toda a disciplina jurídica (MARTINS-COSTA, 1998). 

 

5 AS FUNÇÕES13 DOS JUÍZES NA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA 

CONTEMPORÂNEA 

A proposta desse trabalho, qual seja, analisar as cláusulas gerais enquanto 

instrumento capaz de conferir ao julgador um mandato – não discricionário – para que, em 

vista do caso concreto, atua criativamente densificando tanto a hipótese normativa quanto a 
                                                           
12 Assim, por exemplo, a “concorrência desleal” que há de repousar “sempre numa cláusula geral, que permite 

reagir contra um „acto (sic) de concorrência contrário às normas e usos honestos de qualquer ramo de 
actividade‟ (sic) (art. 260º, Código de Propriedade Industrial português)” (grifos do original). ASCENÇÃO, 
José de Oliveira. A aplicação do art.º 8º da Convenção da União de Paris nos países que sujeitam a registo o 
nome comercial. Separata da Revista da Ordem dos Advogados. Lisboa, Ano 56, p. 439-475, 1996, p. 473. 

13
 A expressão “funções dos juízes” utilizada aqui engloba as funções relacionadas aos juízes e órgão 

jurisdicionais integrantes dos sistemas judiciais, sem maiores digressões terminológicas. Assim, trata-se de um 
conceito amplo em que as funções dos tribunais representam as funções do poder judiciário como um todo. 
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consequência jurídica, e, assim, crie jurisprudencialmente direito novo, somente pode ser 

levada a efeito se inserida no plano de fundo da nova concepção da atividade e da função 

judicial. 

As funções judiciais apresentam configurações diversificadas de acordo com os 

países e as épocas em que se situam e as características das sociedades e dos Estados 

(FRIEDMAN e PERDOMO, 2003). Nesse sentido, o atual contexto democrático é um dos 

fatores mais relevantes na reinterpretação das velhas funções dos tribunais, assim como do 

surgimento e afirmação de novas (BERGOGLIO, 2003).  

As funções do judiciário, ao longo do século XIX, estiveram orientadas no sentido de 

legitimar a atuação do legislador. No paradigma liberal, adotado pelos países de origem do 

direito romano-germânico, o isolamento político-social do judiciário reduziu a legitimidade de 

suas decisões a um momento que antecedia a própria atividade jurisdicional, ou seja, cabia ao 

judiciário aplicar as normas já previamente dotadas de uma legitimidade advinda do processo 

legislativo (PISKE, 2010). 

A partir do final do século XIX, em face das transformações do Estado moderno e da 

própria compreensão da metodologia jurídica e da teoria das normas jurídicas, restou alterado 

o significado sócio-político das funções dos tribunais, consolidado no período que sucedeu o 

final da segunda guerra mundial, e variável de país para país, de acordo com as demais 

condições socais, econômicas, políticas e culturais (SANTOS, et al., 1996). 

Interessa aqui ressaltar duas tendências importantes (PASCUAL, 1997): a primeira, 

uma alteração das áreas de intervenção típicas da jurisdição, adentrando a seara do legislativo 

e executivo principalmente enquanto palco de debate e decisão política, sobremodo pela 

massificação e judicialização da vida social; de outro lado, um incremento quantitativo de 

atuações judiciais em razão da explosão jurídica (engloba a explosão de litígios e direitos) ou 

o aumento da carga de trabalho dos órgãos jurisdicionais, potencializadas pela multiplicação 

de opções de acesso à justiça, como respostas às causas, propiciando com amplitude um 

reconhecimento generalizado e uma elevada satisfação na população (GARCÍA, 2006). 

A democracia, nessa senda, é uma dimensão fundamental no processo de 

transformação das funções dos tribunais. “É com a própria transformação da democracia que 

é preciso interligar a transformação do papel do juiz”, como referiu Paul Ricouer, ao prefaciar 

a obra “O guardador de promessas: justiça e democracia” (GARAPON, 1998, p. 9). A 

afirmação dos direitos econômicos, sociais e políticos estimulou a democratização da 

sociedade. Intensificam-se, assim, as demandas em busca de justiça e os tribunais são 

utilizados com mais frequência para a reivindicação dos direitos. 
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Essas transformações sociais, políticas, teóricas e metodológicas – no seio das quais 

se coloca com destaque a técnica das cláusulas gerais – afetaram o modo de atuação e as 

funções do judiciário, principalmente, consoante se já referiu, pelo desapego às teorias 

positivistas do direito e pelo abandono do rigorismo de um ordenamento jurídico hermético, 

sem lacunas e de estrutura piramidal, que se valia da subsunção lógica de forma mecânica. A 

função do judiciário de apenas garantir os direitos dos cidadãos, de acordo com os princípios 

das democracias constitucionais, não é mais suficiente, ou seja, não basta ao judiciário 

empreender a tarefa de defender os direitos dos indivíduos e das minorias dos potenciais 

abusos das instituições políticas representativas e das maiorias que as controlam 

(GUARNIERI e PEDERZOLI, 1997). A nova função judicial tem a missão de elevar os 

direitos fundamentais à categoria de condição materialmente realizada, aposta agora em 

exigências de efetivação real dos direitos e não apenas em “ideologias” abstratas que se 

bastam com a afirmação daqueles. 

A transformação das funções do juiz corresponde, portanto, à transformação da 

própria democracia (GARAPON, 1998). Aduz o autor (1998, p. 43) que as transformações da 

democracia contemporânea “não se devem tanto ao desenvolvimento do papel efetivo do juiz, 

mas antes à importância do espaço simbólico que este tem vindo a ocupar”, ou seja, à 

possibilidade de intervenção e de fomentar a construção de uma nova ordem de efetividade 

dos direitos fundamentais, ainda mais quando a responsabilidade é entregue aos tribunais, 

como no caso brasileiro. Nessa linha de intelecção, Santiso (2003, p. 162), sustenta que o 

judiciário tradicionalmente preenche duas principais funções em qualquer democracia: a 

função política, relacionada com o sistema político de freios e contrapesos em relação ao 

legislativo e executivo, e a função de resolução dos conflitos. 

No entanto, é certo que as funções do judiciário não mais se encaixam nos conceitos 

clássicos, típicos de momentos de expressão de uma democracia fraca e de positivismo forte. 

Nas sociedades contemporâneas, e diante da crise da teoria das fontes do Direito e da abertura 

promovida no sistema por técnicas como as cláusulas gerais, as funções judiciais são plurais 

e, na essência, contribuem para o reposicionamento das forças dos poderes estatais, e também 

daqueles poderes não estatais, na formação da vontade política. A aquisição progressiva por 

parte dos juízes da capacidade de ativar novas formas de comunicação entre o Estado e a 

sociedade é um fenômeno que indica uma mudança no tradicional papel passivo dos 

magistrados frente às dinâmicas sociais. Nesse sentido, a função política dos tribunais se 

destaca entre as demais, principalmente em face da expansão, centralidade e protagonismo 

dos tribunais nas últimas décadas. À medida que os conflitos recebiam tratamento 
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diferenciado no âmbito judicial, contribuíam também para o aumento de visibilidade política 

do sistema judiciário e das expectativas sociais de garantia dos direitos. Como referiu Paul 

Ricouer, ao prefaciar a obra, “O guardador de promessas: justiça e democracia”, um “„novo 

acto (sic) de julgar‟ requer uma contextualização de natureza política, ou seja, a progressão da 

democracia associativa e participativa” (GARAPON, 1998, p. 18). 

Atualmente, é forte a consciência do papel criativo e construtivo do juiz na prolação 

da decisão judicial e da função criadora e esclarecedora do direito no caso concreto. O juiz é 

chamado a reconstruir o ordenamento e a desempenhar um papel ainda mais estabilizador do 

que exercia no passado. A perspectiva do caso concreto sofreu modificações substanciais: 

novos casos, velhos casos com novas roupagens, inclusão e exclusão se confundem e são 

colocadas à mesa judicial para debate. No contexto atual, os juízes não se furtam mais a 

opinar e decidir sobre essas questões (RANGEL, 2007). O juiz tem de saber enquadrar a 

complexidade dos tempos, formar critérios, interagir com princípios essenciais por meio da 

adequação, complementação e interpretação da legislação (GASPAR, 2007).  

Pascual (1997) aponta que a superação do positivismo e do formalismo legal abriu 

espaços para a função criativa do direito, transcendendo a natureza meramente declarativa das 

atividades dos magistrados, o que implica na relevância política da função judicial. O autor 

faz referência ao “movimento de liberação dos juízes”, que parecem querer (e poder) sair de 

seu tradicional isolamento apoiando-se em visões do direito de caráter totalizante, isto é, em 

interconexão e interdependência com os demais fatores sociais, políticos e econômicos. As 

expressões “ideologia judicial”, “atividade política dos juízes”, ou “criação judicial do 

direito”, representam sinais das mudanças e têm perdido parte de sua carga subversiva tanto 

no âmbito da doutrina como no judicial. A “perda de inocência política” (PASCUAL, 1997, p. 

157), por parte dos juízes, tem gerado situações de atitude dos juízes mais comprometidas 

com a vontade da sociedade e com os fins e fundamentos da democracia. Contudo, não se 

pode negar que, em outras situações, conforme se destacou a respeito do perigo da “fuga para 

as cláusulas gerais”, essa nova atuação tem constituído a plataforma sobre a qual a justiça age 

com certa arbitrariedade amparada no ativismo judicial.  

Nesse sentido, para além da tradicional interpretação jurídica, cuja perspectiva 

geralmente se volta para o passado (para um texto antigo, a história, a tradição, os 

precedentes), há exemplos recentes de decisões dos tribunais que tentam antecipar tendências 

da opinião pública e da realidade social, em vez de tomar as lições do passado, acomodar as 

maiorias ou contemplar as elites. Trata-se da modernização da missão de revisão judicial, 

como denominado por Strauss (2009). 
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Cabe ao juiz, assim, exercer a atividade recriadora do direito pelo processo 

hermenêutico, bem como adaptar as regras jurídicas às novas realidades sociais com 

responsabilidade, com soluções justas aos conflitos e na busca da paz social. A politização do 

juiz deriva do fato de que ele soluciona litígios aplicando normas, que são condutas de valores 

e expressões de um poder político. Ao reconhecer ao juiz uma margem mais ampla de 

criatividade, está a se reconhecer um papel político. É relevante, todavia, sublinhar que o 

papel político do juiz não se confunde com o exercício de política partidária. 

Dessa forma, as funções dos tribunais e juízes exigem novas interpretações dos 

velhos conceitos e institutos para se adequarem à realidade das sociedades contemporâneas, as 

mesmas sociedades que realçam novas funções com tendências fortes e emergentes para além 

de resolver disputas ou litígios. A ampliação dos meios alternativos de resolução de conflitos, 

o fortalecimento dos tribunais internacionais e do pluralismo jurídico transnacional, a abertura 

do sistema jurídico aos influxos do corpo socioeconômico e do mundo axiológico em que está 

inserido, a moderna metodologia do Direito e, especificamente para os fins desse trabalho, a 

técnica de legislar a partir de cláusulas gerais são variáveis que influenciam grandemente nas 

novas e mais alargadas funções desenvolvidas pelos julgadores.  

Na experiência brasileira, após a redemocratização e a Constituição de 1988, a 

reorganização das funções estatais e a nova arquitetura institucional, por um lado, e o 

espraiamento no sistema de normas como as cláusulas gerais, por outro, ampliaram o espaço 

de atuação dos magistrados e dos tribunais. Assim, consequentemente aumentam as 

responsabilidades no desempenho profissional, na orientação ética e no cumprimento de seu 

papel constitucional de guardião dos direitos fundamentais. De certo modo, incumbe ao 

Judiciário brasileiro um papel semelhante ao desempenhado pela jurisprudência alemã no 

segundo pós-guerra, no contexto da qual se desenvolveu o §242 do BGB e a própria noção de 

boa-fé objetiva. 

Com a expansão da democracia, o tradicional conservadorismo dos meios judiciais, 

ligado ao fosso social brasileiro, tem sido gradualmente substituído por uma disposição 

criativa socialmente sensível, manifestada por diferentes linhas de decisão. Nessa esteira, em 

razão também da alta carga de imprecisão semântica do texto constitucional, recheado de 

cláusulas gerais cuja densificação somente se pode dar em vista do caso concreto, o Supremo 

Tribunal Federal tem reiteradamente se manifestado sobre temas relevantes da sociedade, 

como a liberalização da chamada “marcha da maconha” (ADPF 187), células-tronco (ADI 

3.150-0), reconhecimento dos direitos civis derivados das uniões homoafetivas (ADI 4277/DF 
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e ADPF 132/RJ), fidelidade partidária (MS 26.603/DF), constitucionalidade da lei de crimes 

hediondos (Reclamação 4.335-5/Acre). 

No julgamento da ADI 4277/DF e da ADPF 132/RJ, o Ministro Celso de Mello 

defendeu um papel institucional proativo do STF14, embora não arbitrário, ao reconhecer os 

efeitos jurídicos das relações estáveis entre pessoas do mesmo sexo. Nesse caso, houve uma 

típica atuação positiva da Suprema Corte, com a criação judicial do direito, nos limites 

semânticos da Constituição. O Supremo Tribunal Federal, ao suprir as omissões 

inconstitucionais dos órgãos estatais (greve dos servidores, fidelidade partidária, 

aposentadoria especial para servidores públicos federais), adotar medidas que objetivem 

restaurar a Constituição violada pela inércia dos poderes do Estado, e atribuir sentido 

normativo mais denso às disposições constitucionais rarefeitas de conteúdo semântico, nada 

mais faz senão cumprir a sua missão constitucional e demonstrar, com esse gesto, o respeito 

incondicional que tem pela autoridade da Constituição.  

 

6 CONCLUSÕES 

Sem olvidar do extenso rol de problemas nucleares da teoria do direito ou da 

dogmática jurídica que, de algum modo, tangenciam o tema das cláusulas gerais e que não 

foram diretamente elucidados, tem-se, contudo, por cumpridos os objetivos a que se propôs 

este estudo. Inicialmente, ficou assentado que a essência do sentido das cláusulas gerais vem à 

tona quando elas são confrontadas com a regulamentação casuística, porque, precisamente 

neste cotejo comparativo, verificam-se com maior clareza a sua vagueza semântica e a 

extensão do seu campo previsivo-estatutivo. E é, em grande medida, justamente em razão 

destes mesmos aspectos que as cláusulas gerais conferem – rectius, exigem – ao julgador um 

maior poder criativo.  

Isso é, as cláusulas gerais, enquanto técnica legislativa que prevê de modo 

semanticamente indeterminado quer a hipótese legal, quer a consequência jurídica, atribuem 

ao juiz um mandato para que, à luz do caso concreto, estabeleça o sentido da hipótese de 

                                                           
14 “Nem se alegue, finalmente, no caso ora em exame, a ocorrência de eventual ativismo judicial exercido pelo 
Supremo Tribunal Federal, especialmente porque, dentre as inúmeras causas que justificam esse comportamento 
afirmativo do Poder Judiciário, de que resulta uma positiva criação jurisprudencial do direito, inclui-se a 
necessidade de fazer prevalecer a primazia da Constituição da República, muitas vezes transgredida e 
desrespeitada, como na espécie, por pura e simples omissão dos poderes públicos”. “Práticas de ativismo 
judicial, embora moderadamente desempenhadas pela Corte Suprema em momentos excepcionais, tornam-se 
uma necessidade institucional, quando os órgãos do Poder Público se omitem ou retardam, excessivamente, o 
cumprimento de obrigações a que estão sujeitos, ainda mais se se tiver presente que o Poder Judiciário, tratando-
se de comportamentos estatais ofensivos à Constituição, não pode se reduzir a uma posição de pura passividade.” 
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incidência da norma, ao mesmo tempo em que deve especificar, graduar e dimensionar os 

efeitos de referida incidência.  

Por isso, essa técnica exige, por sua própria natureza, um papel ativo, criativo e 

responsável dos juízes. Há um enorme potencial de desenvolvimento do conteúdo normativo 

prescrito em disposições redigidas com base em cláusulas gerais. Foi isso o que se verificou 

na jurisprudência da Alemanha, no segundo pós-guerra, que erigiu toda uma doutrina de boa-

fé objetiva a partir do §242 do BGB. É isso o que se tem constatado, atualmente, no Direito 

brasileiro, especialmente no âmbito da jurisdição constitucional. Evidentemente, existem 

diversos outros fatores envolvidos, a contribuir para o fenômeno do aumento da importância 

do Judiciário, de modo especial do Supremo Tribunal Federal. Ignorar ou pretender negar isso 

seria incorrer em erro crasso. Não é essa a conclusão desse trabalho, portanto. 

O que se pretende demonstrar, em jeito de síntese conclusiva, é que as cláusulas 

gerais, dentro do atual contexto das funções judicativas, podem se constituir em um 

instrumento altamente poderoso de concretização de direitos fundamentais e de atuação de um 

Judiciário criativo e responsável.  

Nesse sentido, Martijn Hesselink (2008) sublinha o papel central desempenhado 

pelas cláusulas gerais na promoção da justiça social nos Estados membros da União Europeia, 

durante o século XX, uma vez que, por meio de uma atuação socialmente inspirada de uma 

jurisprudência que soube lançar mão do poder criativo que lhe é delegado neste método 

legislativo, os códigos civilistas de matriz oitocentista viam a integração e a modificação de 

seu conteúdo por uma perspectiva socializante.  

Evidentemente, estes mesmos atributos que transformam a cláusula geral em um 

catalisador de realização da justiça social apresentam uma dimensão perigosamente sombria, 

que foi perspicazmente notada por Franz Wieacker. Para além da tentação da “fuga para as 

cláusulas gerais”, ou seja, para uma jurisprudência que em nome da justiça esboroa a 

segurança jurídica, é latente o risco, sobretudo em épocas de predomínio das injustiças, de 

pressões políticas e ideológicas sobre a jurisprudência e do oportunismo político.  Por outro 

lado, ainda que se abstraia destes períodos episódicos – se é que o são – claro está que o 

manejo irresponsável deste tipo de norma oportuniza a “parcialidade, as valorações pessoais, 

o arrebatamento jusnaturalista ou tendências moralizantes do mesmo gênero, contra a letra e o 

espírito da ordem jurídica” (WIEACKER, 1993, p. 546).  
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NORMATIVIDADE. CLÁUSULAS GERAIS, CRIATIVIDADE E DECISÃO 

JUDICIAL: CAMPO PARA A DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL? 

 

NORMATIVITY. LEGAL STANDARDS, CREATIVITY AND JUDICIAL DECISION: 

FIELD FOR JUDICIAL DISCRETION? 

 

Sérgio Tadeu Pupo1 

 

RESUMO 

 

O presente examina a elaboração de cláusulas gerais dentro do ordenamento jurídico, diante 

da clara dificuldade do legislador em prever uma gama maior de situações abstratas, 

decorrentes das rápidas transformações sociais. Nesse universo, verificar-se-á qual é o papel 

exercido pelo juiz do novo século ao se deparar com tais modalidades de normas. Para tanto, 

versará o presente sobre a concessão legislativa ao juiz de certa margem de liberdade para 

interpretar as cláusulas gerais, permitindo atender a contemporaneidade do conflito e os 

limites que essa liberdade deve estar adstrita para evitar a existência de um juiz arbitrário e 

gerador de insegurança jurídica, ao invés de um juiz criativo e que traz dinamismo ao direito. 

A pesquisa realizada utilizou-se do método indutivo e como técnica de pesquisa a 

bibliográfica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CLÁUSULAS GERAIS; JUIZ; CRIATIVIDADE; 

DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. 

 

ABSTRACT 

 

This examines the development of legal standards within the legal framework, given the 

evident difficulty of the legislature to provide for a wider range of abstract situations arising 

from rapid social changes. In this universe, there would be what is the role played by the 

judge of the new century when faced with such arrangements of standards. Therefore, this 
                                                
1 Mestrando em Direito pela Universidade Nove de Julho (Uninove). Professor de Direito Civil da Universidade 
Nove de Julho (Uninove). Advogado. Este artigo foi escrito com base nas discussões, leituras e trabalhos 
desenvolvidos no Grupo de Pesquisa/CNPQ “Reforma e Inovação do Poder Judiciário”, no âmbito do Programa 
de Mestrado em Direito da Universidade Nove de Julho. 
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will focus on the legislative grant to judge some latitude in interpreting the general clauses 

allowing suit the contemporary conflict and the limits of this freedom must be enrolled to 

avoid having a judge and arbitrary generator insecurity legal, rather than a judge and creative 

that brings dynamism to the law. The survey was used as the inductive method and technique 

of the bibliographic search. 

 

KEYWORDS: LEGAL STANDARDS; JUDGE; CREATIVITY; JUDICIAL 

DISCREATION. 

 

SUMÁRIO: Introdução. 1. O delinear do juiz do século XXI. 2. O Juiz como hermeneuta. 3. 

A criatividade judicial. 4. Cláusulas gerais e o Novo Código Civil. 5. Entre a criatividade e a 

discricionariedade diante das cláusulas gerais. Considerações Finais. Referências 

Bibliográficas. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o advento do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), ficou mais evidente no 

direito privado a adoção pelo legislador de cláusulas gerais, as quais trazem em seu bojo 

expressões “abertas” que, exige do julgador uma interpretação segundo a realidade concreta. 

A inserção de cláusulas gerais tem o fulcro de atender as crescentes demandas da 

sociedade pós-moderna, envolvidas em transformações numa velocidade nunca antes 

experimentada pela sociedade e com inúmeras quebras de paradigmas que, requer uma 

legislação mais dinâmica, frente às novas necessidades sociais, políticas e tecnológicas. 

Nesse universo, verificar-se-á o esboço do juiz do novo século no exercício do Poder 

Jurisdicional e quais as consequências disso, diante da atuação do legislador no sentido de 

inserir cláusulas gerais em nosso ordenamento jurídico. 

Surge, então, a discussão acerca da liberdade dos juízes no cumprimento da função 

típica de julgar, ou seja, se ao lhe ser concedido pelo legislador a prerrogativa de completar a 

expressão aberta ou vaga da lei, o juiz deve simplesmente remontar a mens legislatoris, 

reduzindo a sua atividade a de juris dictio ou decidir de acordo com o objetivo da lei dada 

contemporaneidade do conflito que é chamado a solucionar. 
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O legislador preconizou que o julgador goza de certa liberdade para decidir, na 

hipótese de lacunas na lei (artigo 4º da LINDB), porém, agindo de acordo com os 

instrumentos que lhes são conferidos; assim, a questão que surge é se essa liberdade permite a 

criatividade do juiz. 

Nesse passo, será alvo deste, a análise acerca da criação da norma de decisão, na 

interpretação das cláusulas gerais; se há espaço para o exercício da criatividade do juiz e se 

esta pode ser definida como uma espécie dediscricionariedade judicial. 

A pesquisa realizada utilizou-se do método indutivo e como técnica de pesquisa a 

bibliográfica. 

 

1. O DELINEAR DO JUIZ DO SÉCULO XXI 

 

Numa visão panorâmica da “pós-modernidade”2, observa-se a sociedade procurando 

se adaptar aos novos hábitos de convivência, consumo e novas tecnologias advindas do 

imediatismo característico desse momento histórico, no qual está envolvida não somente a 

população, mas todas as instituições. 

Relações sociais e jurídicas construídas ao longo de séculos estão sob constante 

análise crítica, com o fito de se verificar se ainda existe lugar para elas em seus moldes mais 

tradicionais, ou dependem de uma transformação para atender aos anseios dessa sociedade 

pós-moderna. 

Ao longo da história da civilização, as pessoas observaram inúmeras modificações 

nestas relações sociais e jurídicas, o que, não é nenhuma novidade. Sobretudo, se se tratar das 

grandes descobertas feitas pelo homem e a sua importância para cada época histórica: não 

teria sido uma revolução o manuseio do fogo pelo ser humano, tanto quanto a criação do 

microchip ou o uso da nanotecnologia? Contudo, o que se destaca nos dias atuais é a 

velocidade em que essas mudanças ocorrem e que resultam numa necessidade maior de 

adaptação da sociedade, estabelecendo um verdadeiro período de “resiliência humana”. 

                                                
2 Como acentua Eduardo Carlos Bianca Bittar: “A expressão é polêmica e não gera unanimidades, assim como 
seu uso não somente é contestado como também se associa a diversas reações ou concepções divergentes” (O 
direito na pós-modernidade, p. 131). 
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Estas adaptações perpassam pelos institutos jurídicos3, questionamentos éticos que 

são desafiados pela globalização4e, principalmente, revendo a estrutura de Estado desta época 

pós-moderna. 

No pós-modernismo surge a dificuldade de se identificar os limites do espaço 

público e privado, como tradicionalmente se conhecia5, resultado da relação simbiótica 

surgida da globalização que elevou o mercado “a um patamar global superando as fronteiras 

físicas dos Estados e a forma tradicional da regulamentação e planejamento da economia, 

mormente para garantia e consecução dos direitos humanos sociais”.6 

Nessa visão globalizada, em que há “a interpenetração entre os espaços de atuação 

pública e privada”,7 a estrutura do Estado – assim analisada em seus três Poderes – se mostra 

inadequada para a realidade social nesse tempo de inúmeras e rápidas transformações8. 

Mais precisamente sob o enfoque do Poder Judiciário, temos que este, ainda se 

mostra anacrônico, gerando uma inquietação não só da população, mas do próprio meio 

jurídico que preconiza uma verdadeira “rebelião”9 dos juízes, os quais “estão assumindo a 

liderança de um processo de reformas, tendo por objetivo dar ao Judiciário a organização e a 

                                                
3 Com relação aos institutos jurídicos, também é hodierna a discussão acerca da necessidade ou não da revisão 
de muitos conceitos, como ocorre na definição moderna de família, nos termos da Constituição Federal de 1988. 
No momento atual, há a transposição do modelo calcado na união pelo casamento civil com o intuito de ter prole 
para outras espécies de relações fundadas no afeto, como a pluriparental, anaparental, homoafetiva e até mesmo 
a paralela. (Quanto à família paralela, embora discutível do ponto de vista da boa-fé e lealdade, por se tratar de 
uma família constituída de uma relação adulterina entre o cônjuge ou companheiro com uma terceira pessoa, a 
amante, tem encontrado tutela jurisdicional (RESP 362.743-PB, RESP 303.604/SP e RE 397762)). 
4 Esta nova realidade questiona e coloca em dúvida os limites da privacidade, num mundo equipado com 
câmeras por todos os lados; desafios éticos perante a globalização e tantas outras discussões próprias da nossa 
época. 
5 Como exemplo de novos paradigmas de espaços públicos e privados, Zygmunt Bauman cita o interesse 
individual no consumo, que, embora exercido em verdadeiros templos de consumo, “são ajuntamentos, não 
congregações; conjuntos, não esquadrões; agregados, não totalidades. Por mais cheios que possam estar, os 
lugares de consumo coletivo não têm nada de ‘coletivo’”. (Modernidade Líquida, p. 114). 
6 NASPOLINI, Samyra Haydêe Del Farra; BENACCHIO, Marcelo. A efetivação dos direitos humanos sociais 
no espaço privado, p. 382. 
7 Op. cit., p. 383. 
8 Como bem assinala Dalmo de Abreu Dallari (O poder dos juízes, p. 1), “Isso pode ser facilmente explicado 
pelo fato de que eles foram concebidos no século dezoito, para realidades diferentes, quando, entre outras coisas 
imaginava-se o ‘Estado mínimo’, pouco solicitado, mesmo porque só uma pequena parte das populações tinha a 
garantia de seus direitos e a possibilidade de exigir que eles fossem respeitados.” 
9 Sustentando uma “saudável rebeldia” dos juízes, enfatiza José Renato Nalini: “A rebelião do juiz não é uma 
revolta corporativista com vistas à reconquista de benefícios excluídos a pretexto da transparência e da 
eliminação de privilégios. A rebelião é uma nova postura hermenêutica. Inspira-se na aparente ineficiência do 
instrumental jurídico para resolver as questões humanas. Questões singelas, às vezes, que se perdem na 
sofisticação procedimental” (A rebelião da toga, p. 300). 
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postura necessárias para que ele cumpra a função de garantidor de direitos e distribuidor de 

Justiça”.10 

É necessário, portanto, atualizar métodos e estruturas do século XVIII e finalmente 

ingressar no século XXI, pois a sociedade não é a mesma de antes, principalmente diante do 

adensamento populacional. 

Se no passado o acesso ao judiciário era restrito a algumas pessoas, em geral as de 

classes mais abastadas, a realidade é outra, como se destaca em inúmeros artigos da 

Constituição Federal de 1988 que garantem o acesso à justiça, como o direito de ação previsto 

no artigo 5º, inciso XXXV, pelo qual: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito”. 

Para garantir esse acesso, foram desenvolvidos os mecanismos ditados pela 

Constituição e outros infraconstitucionais, desde a garantia de direito ao processo aos mais 

pobres, em qualquer instância, criação dos juizados especiais cíveis e criminais, revisão dos 

códigos de processo e a recente implantação do processo judicial eletrônico. 

No entanto, observa-se que algumas mudanças, principalmente àquelas ao cargo do 

legislativo, tem servido como paliativo, pois surgem para estancar os efeitos de uma 

litigiosidade patente, enquanto se aguarda uma reforma mais profunda. 

Retrato dessa afirmação são as alterações trazidas pela lei 8.952/1994, que 

procuravam trazer mais celeridade à proteção do direito material, enquanto se aguarda o 

pronunciamento definitivo do poder jurisdicional, seja por meio da antecipação de tutela do 

artigo 273 do Código Civil ou pela abreviação do procedimento de execução de sentença 

judicial nos termos do artigo 461 do mesmo código. 

Não são raros os momentos em que, uma lei entra em vigor com proposições para a 

alteração de vários de seus dispositivos11, pois não correspondem a situação jurídica posterior 

à vacatio legis.  

A morosidade do legislativo no exercício de sua atividade típica acarreta inúmeros 

prejuízos para o jurisdicionado – tendo em vista a origem romano-germânica do nosso 

sistema jurídico, calcado na lei como principal fonte do direito –, recaindo sobre o Poder 

Judiciário o ônus de fornecer a prestação jurisdicional segundo as exigências de um mundo 

pós-moderno; para tanto, o legislativo tem inserido no sistema jurídico, cada vez mais, 

                                                
10 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes, p. 82. 
11 O PL nº 6960/2002, da lavra do Deputado Ricardo Fiúza, reapresentado pelo Deputado Léo Alcantara sob o nº 
276/2007, propõe a alteração de 187 artigos do Código Civil de 2002; o PL nº 2285/2007 de autoria do Deputado 
Sérgio Barradas Carneiro, elaborado por inciativa do IBDFAM (Instituto Brasileiro de Direito de Família), 
propõe a revogação de todo o livro de família do Código Civil, com a substituição pelo Estatuto da Família. 
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normas de tipo aberto em sentido lato, cabendo ao juiz dar o sentido no caso concreto, sendo 

mais do que um mero exercício da subsunção e que será objeto de estudo no presente. 

Esse é um dos motivos para que se exija cada vez mais dos juízes uma “saudável 

rebeldia”, não somente em sua estrutura prevista no artigo 92 da Constituição Federal, mas na 

própria mentalidade dos magistrados, no sentido de deixar o estado de inércia, ligado ao 

extremo formalismo do procedimento ao contrário de dar ao jurisdicionado a solução para o 

conflito levado ao seu crivo. E, como constata Dalmo de Abreu Dallari: “Muitas vezes já não 

tem mais condições para gozar dos benefícios de uma decisão favorável, porque esta chegou 

quando os interessados já tinham sido forçados abrir mão de seus direitos, arrastados pelas 

circunstâncias da vida ou da morte”.12 

São vários os fatores que, uma vez identificados e analisados, poderão culminar 

numa maior celeridade, frise-se: com qualidade,13 nos provimentos jurisdicionais para a 

solução dos conflitos, seja na mudança de estrutura dos órgãos judiciários, como na forma de 

ingresso, o preparo dos magistrados e até na forma de criação de suas decisões. 

Dentre os pontos destacados, será abordado neste estudo, o aspecto da criatividade 

do juiz no exercício da sua função típica de decidir ao se deparar com cláusulas gerais, e se 

esta atividade criativa pressupõe a discricionariedade ou se há risco da arbitrariedade. 

 

2. O JUIZ COMO HERMENEUTA 

 

Ao longo da história, a magistratura esteve presente para solucionar os conflitos 

submetidos ao seu crivo, mas nem sempre permaneceu imune as distorções decorrentes do 

poder político exercido pelos governantes, em especial nos governos absolutistas, como os 

existentes na Europa do século XVII, cujo papel exercido pelos juízes era de um “agente 

político arbitrário e implacável”14. 

Em contrapartida, o poder dos juízes aumentou e para evitar a independência destes, 

se observa no século XVIII, a sua submissão ao governante e ao ordenamento jurídico. 

                                                
12 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes, p. 84. 
13 José Renato Nalini sustenta que é um falso dilema que a celeridade irá resultar em ameaça a segurança 
jurídica, pois seriam desrespeitadas as garantias do devido processo legal; assevera que, “o juiz deve estar 
preparado a exercer com firmeza e prudência a sua função de condutor do processo sem conferir preponderância 
à ferramenta, mas a reconhecer no processo um instrumento de realização do justo, não a suprema missão da 
Justiça” (A rebelião da toga, p. 179). 
14 DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes, p. 12. 
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Nesse contexto, se desenvolve o positivismo jurídico, pois “não há outro critério do 

justo e do injusto que não seja a vontade do soberano” 15. 

 Assim, acreditava-se na figura do “legislador onisciente e onipotente”, capaz de 

unificar todo o direito”16. 

 A norma jurídica, portanto, era a mais abrangente possível para se evitar qualquer 

tipo de interpretação, remontando, inclusive a vedação de interpretação das normas imposta 

por Justiniano com relação ao corpus iuris. 

Exemplo histórico dessa situação se encontra na lei revolucionária de 1790, 

resultante da Revolução Francesa que, vedava qualquer forma de exegese pelo juiz, em 

decorrência da desconfiança da burguesia com relação ao magistrado; assim, a interpretação 

era feita pelo legislador, por meio de uma comissão legislativa instituída para esse fim17, o 

que justifica até os dias de hoje a classificação de que o legislador é o intérprete autêntico da 

lei, não obstante a controvérsia trazida por esta afirmação. 

Assim, o juiz era considerado a boca da lei, não havendo espaço para a interpretação. 

Essa fase foi superada, havendo a inserção no sistema legal de métodos integrativos 

do direito na hipótese de omissão do legislador, como o contido no artigo 4º da Lei de 

Introdução às normas de Direito Brasileiro, além do comando do artigo 5º que possibilita o 

exercício da subsunção levando em consideração o momento fático da aplicação do direito.18 

É corolário da separação dos poderes que, o juiz goze de independência jurídica, “a 

qual retira o magistrado de qualquer subordinação hierárquica no desempenho de suas 

atividades funcionais; o juiz subordina-se somente à lei, sendo inteiramente livre na formação 

de seu convencimento e na observância dos ditames de sua consciência”19. 

Ao retirar as amarras do juiz no tocante a aplicação da lei, observa-se o seu papel 

como hermeneuta, sendo necessário definir se ele atua como “mens legislatoris” ou “mens 

legis”, para a compreensão da teoria da interpretação. 

                                                
15 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica, p. 61. 
16 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Direitos fundamentais, políticas públicas 
e protagonismo judiciário, p. 79. 
17 Op. cit., p. 80. 
18 Art. 4o  Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 
gerais de direito. 

Art. 5o  Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 
19 DINAMARCO, Cândido R.; GRINOVER, Ada Pellegrini; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. Teoria Geral 
do Processo, p. 162. 
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Na primeira hipótese o juiz buscaria compreender a vontade do legislador, a qual se 

critica em face da impossibilidade de se recriar o intuito do legislador, seja diante do decurso 

do tempo com relação a sua aplicação ao fato concreto ou mesmo pelas inúmeras alterações 

que se sujeita, ainda, nas discussões do projeto e após a sua promulgação. 

Na segunda hipótese o juiz tem como função hermenêutica apresentar a vontade da 

lei, ou seja, transformar o texto legal em norma jurídica por intermédio da norma de decisão.20 

Destarte, “interpretar é descobrir o sentido e alcance das normas, procurando a 

significação dos conceitos jurídicos”21. Nesse passo, “o jurista, ao interpretar, nada mais pode 

fazer senão estabelecer as possíveis significações da norma jurídica, não podendo optar por 

qualquer delas, pois sua tarefa consiste apenas em criar condições para uma decisão possível 

do órgão que é competente para aplicar o direito”22. 

Entretanto, estar vinculado à legalidade não significa um engessamento na 

interpretação da norma, havendo lugar para a criatividade judicial, ainda mais se 

considerarmos que, o surgimento de novos modelos de conflitos demandaria de uma 

intervenção legislativa mais atuante. E, como destacado anteriormente, não é possível no 

momento atual, contar com a celeridade do legislador. 

 

3. A CRIATIVIDADE JUDICIAL 

 

O estudo da atuação do juiz frente a aplicação do direito e consequentemente a 

possibilidade da criatividade desse sujeito na criação da norma de decisão, culmina na 

apresentação de um “novo juiz”, concebido como aquele que “percebe a insuficiência de uma 

hermenêutica apoiada no uso quase automático de métodos que conseguem lidar apenas com 

regras, desconhecendo o valor dos princípios”23. 

A criatividade não culmina no abandono dos métodos interpretativos, mas na 

ampliação destes, diante do “acentuado desenvolvimento de tal criatividade em nosso século, 

                                                
20 Escreve Eros Grau: “A norma jurídica é produzida para ser aplicada a um caso concreto. Essa aplicação se dá 
mediante a formulação de uma decisão judicial, uma sentença, que expressa a norma de decisão”, por isso o 
citado jurista ressalta, citando Kelsen, que o juiz é o autêntico intérprete da lei (GRAU, Eros Roberto. Ensaio e 
discurso sobre a interpretação/aplicação do direito), p. 28. 
21 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito, p. 424. 
22 Op. cit., p. 426. 
23 GOMES, Sérgio Alves. Hermenêutica Constitucional. Um contributo à construção do Estado 
democrático de direito, p. 371. 
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correspondendo a características e exigências fundamentais de nossa época, econômicas, 

políticas, constitucionais e sociais”24. 

Essa atuação criativa faz surgir a discussão da existência ou não da 

discricionariedade judicial, sendo importante o debate nesse sentido, de modo que, se o juiz 

não é mais la bouche de la loi, ao contrário, tem uma liberdade para decidir e criar o direito, 

ainda que esteja diante de uma norma, mas que reputa injusta. 

Outrossim, se por um lado não se nega a existência da criatividade judicial, por outro 

há o entendimento de que, esta encontra uma limitação, pois cabe ao juiz criar o direito por 

meio da norma de decisão e não uma lei, afinal não goza dessa prerrogativa do legislador e 

que não necessita manter-se equidistante das partes como o juiz. 

Assim, “aquele que pretende ser parcial, deve, portanto, integrar o Poder Legislativo 

ou a Administração Pública, pois a função do juiz é a de aplicar as soluções previstas no 

ordenamento jurídico, assumindo necessariamente princípios (valores) que neste ordenamento 

estão escondidos”25. 

Logo, apresenta-se no presente o seguinte problema: criatividade é sinônimo de 

discricionariedade? 

Para analisar esse “novo juiz” e a sua atuação, o estudo propõe um recorte acerca da 

atuação do juiz na criação da norma de decisão quando se depara com as cláusulas gerais, 

como aquelas contidas no Código Civil de 2002, que culminou na “flexibilização de diversas 

normas que remetem diretamente ao juiz a solução do caso concreto”26. 

 

4. CLÁUSULAS GERAIS E O NOVO CÓDIGO CIVIL 

 

No mundo contemporâneo não é crível que o legislador consiga abordar em sua 

atividade típica todas as hipóteses fáticas em que o direito deve ser aplicado, ainda mais 

diante da vertiginosa inovação tecnológica. 

No âmbito das relações privadas temos em nosso ordenamento jurídico o Código 

Civil, encabeçando o conjunto de normas infraconstitucionais para regular situações gerais e 

específicas do direito privado, além de outras legislações especiais, como o Código de Defesa 

do Consumidor, a Lei de Bem de Família etc. 

                                                
24 CAPELETTI, Mauro. Juízes legisladores?, p. 73. 
25 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, p. 116. 
26 TOSTA, Jorge. Manual de interpretação do código civil. As normas de tipo aberto e os poderes do juiz, 
p. 3. 
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Embora existam inúmeras normas regulando as relações privadas, sempre haverá 

uma situação não abordada pelo legislador e que necessitará de integração pela atuação do 

juiz, como preconiza a já citada Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB). 

É de se ressaltar que, em algumas situações, o legislador não padece da omissão, mas 

para atender às demandas sociais – no que tange a buscar a melhor adequação do caso 

concreto à norma jurídica –, o legislador apresenta normas com um conteúdo “aberto”, ou 

seja, sujeito ao exercício da liberdade judicial ou a criatividade segundo retro destacado 

econforme acentua Ricardo Maurício Freire Soares: 

Não raro, o enunciado das cláusulas gerais, ao invés de descrever rigorosamente a 
hipótese e as suas consequências, é desenhado como uma vaga moldura, ensejando, 
pela abertura semântico-pragmática que caracteriza os seus termos, a inserção no 
diploma legal de pautas de valoração oriundas do substrato social.27 

 
Sobre a definição de cláusulas gerais, escreve Alberto Gosson Jorge Junior: 

São normas jurídicas dotadas de uma função peculiar, diferenciada das demais 
normas, por carregarem uma amplitude semântica ou valorativa maior do que 
ageneralidade das disposições normativas.28 

 

Por meio das cláusulas gerais29, o legislador direciona ao juiz o poder para valorar a 

expressão “aberta” da norma jurídica ao caso concreto; em outras palavras, o texto de lei 

apresenta uma disposição geral, cabendo ao juiz verificar se determinado fato está abarcado 

pela expressão contida no comando normativo. 

Esse mandato30 conferido ao juiz é o que possibilita o exercício de uma liberdade 

para a criação da norma de decisão, importando em reconhecer a existência de uma 

criatividade judicial. 

Teresa Arruda Alvim Wambier destaca que, o juiz poderá exercer a sua criatividade 

judicial em alguns casos, citando como exemplos: a) os chamados hard cases, “ou seja, casos 

em que o método subsuntivo clássico, que se consubstancia fundamentalmente na lógica 

                                                
27 Hermenêutica e interpretação jurídica, p. 106. 
28 Cláusulas gerais no novo código civil, p. 22. 
29 Este estudo se pauta pela adoção da expressão cláusulas gerais em sentido lato, comportando as distinções 
feitas pela doutrina entre cláusulas gerais, conceito vago ou indeterminado. 
30 Sobre o tema escreve Judith Martins-Costa: “Considerada do ponto de vista da técnica legislativa, a cláusula 
geral constitui, portanto, uma disposição normativa que utiliza, no seu enunciado, uma linguagem de tessitura 
intencionalmente ‘aberta’, ‘fluida’ ou ‘vaga’, caracterizando-se pela ampla extensão do seu campo semântico, a 
qual é dirigida ao juiz de modo a conferir-lhe um mandato (ou competência) para que, à vista dos casos 
concretos, crie, complemente ou desenvolva normas jurídicas, mediante o reenvio para elementos cuja 
concretização pode estar forma do sistema”. (A boa-fé no direito privado, p. 303.) 
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formal aristotélica, não é apto a resolver satisfatoriamente”31; b) o conceito vago ou 

indeterminado, consistente nos signos linguísticos que não possuem natureza clara, 

dependendo de elementos factuais para a sua interpretação, como a expressão “união estável”, 

“bom pai de família” etc;32; c) cláusulas gerais, sendo considerado um modelo aberto, cujo 

objetivo é “abranger a realidade presente, a que está por acontecer”33; sobre este último se 

debruçará este estudo. 

As cláusulas gerais surgem num ambiente de transformações e de restabelecimento 

da confiança no órgão julgador34; o que nitidamente ocorrera com a entrada em vigor do 

Código Civil de 2002. 

A vantagem do uso das cláusulas gerais está na adequação da realidade social à 

ocorrência dos fatos, evitando uma “inflação normativa” e a desatualização de normas de 

conteúdo cerrado35; assim, caberá ao juiz interpretar e integrar a norma, levando em 

consideração as regras de bem comum, as peculiaridades do caso e da região e critérios éticos 

e morais. 

São exemplos de cláusula geral trazidos pelo Código Civil de 2002: a boa-fé objetiva 

nas relações contratuais; a função social do contrato e da propriedade. 

Através da análise da função social da propriedade, por exemplo, o juiz verificará 

quando será reconhecida como tolerável uma perturbação causada por um vizinho a outro 

(artigo 1.277, parágrafo único do Código Civil); ou se é o caso da desapropriação por 

interesse público ou privado (artigo 1.228, parágrafos 3º e 4º do Código Civil), evidenciando 

que a propriedade não tem mais o caráter de ser absoluta (Usque ad sidera, usque ad ínferos). 

Com relação a boa-fé objetiva, a sua observância resulta na proibição do 

comportamento contraditório da parte que visa alegar em benefício a própria torpeza (venire 

contra factum proprium), o que possibilitou a aplicação da tese da responsabilidade civil pré-

contratual. 

Alberto Gosson Jorge Junior aponta que, o Novo Código Civil trouxe um rol 

meramente enunciativo das cláusulas gerais, havendo a possibilidade de identificação de 

                                                
31 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, p. 150. 
32 Op. cit., mesma página. 
33 Op. cit., p. 162. 
34 TOSTA, Jorge. Manual de interpretação do código civil. As normas de tipo aberto e os poderes do juiz, 
p. 9. 
35 Nessa espécie normativa, o juiz é a “boca da lei”, ou seja, “as normas jurídicas passam, pois a ser repletas de 
elementos definitórios de modo a não deixar margem alguma de liberdade no processo interpretativo” TOSTA, 
Jorge. Manual de interpretação do código civil. As normas de tipo aberto e os poderes do juiz, p. 7. 
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outras “pelo trabalho dos estudiosos e pela interpretação que lhes venha a ser dada pela 

jurisprudência”36, como por exemplo o artigo 478, que prevê a possibilidade de resolução ou 

revisão dos contratos, com a aplicação da teoria da imprevisão, se comprovada a ocorrência 

de fatos “imprevisíveis” e “extraordinários”. 

Essas são algumas das hipóteses em que a lei não só autoriza, mas incentiva o 

Magistrado a exercer sua criatividade, agindo com equidade; porém algumas questões vem à 

tona: há uma limitação para essa “liberdade”? Essa “liberdade” é o exercício do dever de 

discricionariedade?  

 

5. ENTRE A CRIATIVIDADE E A DISCRICIONARIEDADE DIANTE DAS 

CLÁUSULAS GERAIS 

 

Para a análise da existência ou não de discricionariedade do juiz é necessário, antes 

de tudo, definí-la. 

Em sentido amplo, discrição é a “liberdade de agir ou julgar de acordo com os seus 

próprios princípios”37. 

Já no âmbito jurídico, a expressão discricionariedade vem consagrada no estudo do 

Direito Administrativo e consiste no poder “que o Direito concede à Administração, de modo 

explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua 

conveniência, oportunidade e conteúdo”38. 

Sobre o tema, destaca-se, também, a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que remanesça ao 
administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, 
dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim 
de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade 
legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida 
no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma solução unívoca para 
a situação vertente.39 
 

Para o citado jurista, a atuação discricionária não é poder e sim um dever, não 

possibilitando uma ampla liberdade ao administrador, pois deve ater-se ao motivo de fato que 

gera a discrição que deverá resultar na adoção da melhor solução e, portanto, mesmo durante 

                                                
36 Cláusulas gerais no novo código civil, p. 109. 
37 SACCONI, Luiz Antonio. Grande dicionário Sacconi da língua portuguesa. Comentado, crítico e 
enciclopédico, p. 691. 
38 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, p. 103. 
39 Discricionariedade e controle jurisdicional, p. 48. 
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a prática do ato discricionário o administrador está vinculado à satisfação da finalidade legal, 

sob pena de caracterizar desvio de poder40 e quiçá o arbítrio. 

Importante ressaltar que, “discricionariedade e arbítrio são atitudes inteiramente 

diversas. Discricionariedade é liberdade de ação administrativa, dentro dos limites permitidos 

em lei; arbítrio é ação contrária ou excedente da lei”41, sendo, portanto, inválido este último. 

O limite previsto em lei tem ligação com a oportunidade que o ato é praticado, pois 

esta é definida a partir da existência dos pressupostos de fato e de direito de sua edição, 

presumindo estar atendendo às finalidades para as quais é praticado.42 

Logo, a discricionariedade e a vinculação à lei não são opostos na atividade do 

administrador público, pelo contrário, somente haverá discricionariedade se houver a 

observância da legalidade.  

Ademais, a discricionariedade pressupõe que o legislador tenha sido omisso ou se 

utilize de expressões plurissignificativas, ou seja, com indeterminação quanto ao próprio 

conceito, como “bom pai de família”, “urgência”, “interesse público” etc e não uma incerteza 

quanto a palavra, pois nessa hipótese, bastaria a substituição do signo por outro mais 

preciso.43 

Saindo da seara do Direito Administrativo, tem-se observado no campo do Direito 

Processual Civil, o uso da expressão “discricionariedade” para identificar a atuação do 

julgador ao prolatar uma decisão que dependa da interpretação de uma cláusula geral. 

Entretanto, o reconhecimento de uma discricionariedade do juiz não é unânime. 

Teresa Arruda Alvim Wambier, escreve que “o conceito de discricionariedade está 

intimamente conectado à ideia de imunidade ou impossibilidade de controle, pelo menos em 

certa escala”44, o que levaria às partes a não terem controle sobre as decisões proferidas com o 

uso do poder discricionário do juiz. 

Entende a citada jurista45 que, este “proceder” do juiz pode culminar na insegurança 

jurídica e na impossibilidade de uniformização da jurisprudência.46 

                                                
40 Acentua o citado jurista que, o desvio de poder pode advir do uso da competência em abstrato que o agente 
administrativo possui para atingir uma finalidade alheia ao interesse público ou para atender interesse público 
diverso daquele que motivaria a discrição ou, ainda, agindo de má-fé para satisfazer interesse próprio ou de 
outrem e, por fim, por equivoco de julgamento na aplicação da competência (Op. cit., p.58-59). 
41 MEIRELLES. Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, p. 103. 
42 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade. Novas reflexões sobre os 
limites e controle da discricionariedade, p. 59. 
43 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional, p. 21. 
44 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, p. 177. 
45 Op. cit., p. 135. 
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Celso Antônio Bandeira de Mello, de forma mais contundente, destaca que: 

A pronúncia do juiz é a própria voz da lei in concreto. Esta é sua qualificação de 

direito. Logo, suas decisões não são convenientes ou oportunas, não são as melhores 
ou as piores em face da lei. Elas são pura e simplesmente o que a lei, naquele caso, 
determina que seja. Por isto, ao juiz jamais caberia dizer que tanto cabia uma 
solução quanto outra (que é característico da discrição), mas que a decisão tomada é 
a que o Direito impõe naquele caso.47 

 

No sentido oposto, Jorge Tosta, sustenta que “há uma margem de liberdade que 

permite ao juiz decidir por critérios de conveniência e oportunidade. Ao decidir de acordo 

com essa margem de liberdade que a própria lei lhe dá, aqui sim, exerce poder discricionário, 

já que atua segundo um juízo de oportunidade e não de legalidade”.48 

O autor cita o artigo 1.010, parágrafo 2º do Código Civil49, como exemplo de 

discricionariedade, pois caberá ao juiz decidir na inexistência de consenso entre os membros 

de uma sociedade, mas ressalta que, “não é qualquer solução que poderá ser adotada, mas 

somente aquela que represente e atenda aos melhores interesses da sociedade”.50 

 Ricardo Luis Lorenzetti acredita que os juízes são dotados de uma “discrição fraca”, 

pois nos julgamentos dos chamados hard cases “estão obrigados a dar razões que convençam 

a sua solução de acordo com o direito”, ou seja, sua resposta deve ser fundamentada em 

princípios e valores que devem ser objeto de debate no processo judicial.51 

Eros Grau destaca que, existe discricionariedade do juiz em se tratando de 

ponderação entre princípios, pois num primeiro momento cria uma hierarquia axiológica entre 

os princípios abordados e no momento seguinte resolve a controvérsia valendo-se da alteração 

do valor comparativo desses mesmos princípios à luz de outra controvérsia a ser solucionada, 

                                                                                                                                                   
46 A Súmula 400 do STF é um exemplo da adoção perigosa e que fundamenta a crítica dos autores contrários à 
discricionariedade judicial, ao dispor que: “Decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a 
melhor, não autoriza recurso extraordinário pela letra ‘a’ do art. 101, III, da Constituição Federal”; nos termos da 
definição tradicional de discricionariedade, o administrador deve buscar a melhor decisão para o caso concreto. 
47 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional, p. 26. 
48 Manual de interpretação do código civil. As normas de tipo aberto e os poderes do juiz, p. 16. 
49 Art. 1.010. Quando, por lei ou pelo contrato social, competir aos sócios decidir sobre os negócios da 
sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um. 

§ 1o (omissis) 

§ 2o Prevalece a decisão sufragada por maior número de sócios no caso de empate, e, se este persistir, decidirá o 
juiz. 
50 TOSTA, Jorge. Manual de interpretação do código civil. As normas de tipo aberto e os poderes do juiz, 
p. 76. 
51 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial. Fundamentos de direito, p. 178. 
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ou seja, exerce uma opção subjetiva entre indiferentes jurídicos; entretanto, logo em seguida, 

o citado jurista destaca a o perigo da incerteza jurídica nessa discricionariedade do juiz.52 

O reconhecimento da adoção da discricionariedade judicial poderia ser justificado 

pelo fato de que, nem o dever de discricionariedade do administrador está isento do controle 

judicial, que poderá anular os atos administrativos praticados em desvio de poder, 

restabelecendo a segurança jurídica, e, desse modo eventuais decisões judiciais 

discricionárias, que não pautem pela adoção da melhor solução53 estariam sujeitas ao mesmo 

controle, tendo em vista que, pela própria estrutura do Poder Judiciário, suas decisões estão 

sujeitas à reforma em grau recursal e até mesmo à rescisão.  

Para os partidários dessa tese, se nem a administração pública, no exercício do dever 

discricionário possui ampla liberdade e conta com o controle por outro Poder, no exercício 

dos freios e contrapesos, não há motivos para não se permitir a discricionariedade na 

atividade jurisdicional, como instrumento para a atividade de hermeneuta do juiz, optando 

pela melhor interpretação do texto legal diante da existência de cláusulas gerais. 

São argumentos no mínimo instigantes para uma discussão e que encontram alicerce 

em parte dos doutrinadores citados neste estudo, como, por exemplo, defende Ricardo 

Maurício Freire Soares: 

Não há, portanto, como negar a ideia de discricionariedade judicial se entendermos a 
discricionariedade como um poder conferido ao intérprete de oferecer, com algum 
grau de liberdade, a solução hermenêutica mais razoável para um dado caso 
concreto, em face da relativa indeterminabilidade normativa.54 

 
Não obstante parte dos doutrinadores pesquisados propagarem a possibilidade da 

“discricionariedade judicial” observa-se que, a definição do instituto que se pretende 

identificar não traz todos os traços característicos da discricionariedade praticada pela 

administração pública, o único elemento convergente é que o juiz do século XXI goza de uma 

margem de liberdade, não se reduzindo a atividade de juris dictio preconizada pelos 

positivistas. 

                                                
52 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito, p. 285. 
53 Escreve Jorge Tosta: “Quando dois juízes interpretam e aplicam uma norma aberta, caracterizada por termos 
vagos ou indeterminados, de forma diferente e com resultados diversos, embora diante de situações concretas 
literalmente iguais, é muito provável que um deles tenha errado” em seguida proclama: “O Direito não 
contempla, ao menos em tese, para situações idênticas soluções judiciais diferentes, mormente na interpretação-
integrativa de ‘conceitos jurídicos vagos ou indeterminados’” (Manual de interpretação do código civil. As 
normas de tipo aberto e os poderes do juiz, p. 82-83). 
54 Hermenêutica e interpretação jurídica, p. 119. 
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O ponto que distancia a criatividade da discricionariedade judicial está no fato de 

que, o juiz ao prolatar uma sentença, não está em busca da melhor decisão entre várias 

possibilidades (discricionariedade na administração pública), mas de uma única possível 

decisão e que melhor soluciona a lide diante da presença de fatos que demandem de 

interpretação diante das cláusulas gerais. 

O fato de o legislador ter "deixado de fixar o comportamento ou o resultado que 

entendia melhor não significa em absoluto, que tenha delegado ao juiz o poder de escolher 

indiferentemente qualquer solução"55. 

É necessária, na interpretação das cláusulas gerais, uma liberdade do juiz, abrindo 

caminho para a criatividade e para o dinamismo da norma de acordo com as exigências do 

mundo pós-moderno, mas, desde que, esteja pautada na lei, como ocorre no exercício do 

Poder Geral de Cautela do Juiz, o qual depende dessa margem de liberdade para aferir no caso 

concreto a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, de acordo com a 

autorização do artigo 798 do Código de Processo Civil. 

Sobre o exercício de uma liberdade vinculada Mauro Cappelletti56destaca que: 

O juiz, embora inevitavelmente criador do direito, não é necessariamente um criador 
completamente livre de vínculos. Na verdade, todo sistema jurídico civilizado 
procurou estabelecer e aplicar certos limites à liberdade judicial, tanto processuais, 

quanto substanciais. 

A seguir tratando dos limites processuais e substanciais, acentua o citado jurista que, 

quanto aos primeiros, o juiz deve ter uma atividade passiva, ao contrário do que ocorre nos 

procedimentos legislativo e administrativo, necessitando, portanto de um autor, “cuja actio 

constitui, exatamente, a condição sem a qual não pode o juiz exercer em concreto o poder 

jurisdicional”57; já no que concerne aos limites substanciais, inclui os precedentes judiciários, 

opiniões de jurisconsultos, ordenanças de monarcas, decisões de assembleias, leis de 

parlamentos, códigos etc, os quais variam de época para época, mas que sujeitam o juiz a sua 

observância.58 

Importante ressaltar que, o processo não pertence ao juiz, mas às partes que buscam a 

tutela jurisdicional do Estado com o objetivo de satisfazer o seu interesse material, uma vez 

que, lhe é vedada a autotutela, por isso é dado ao Poder Judiciário uma gama de métodos que 

                                                
55 TOSTA, Jorge. Manual de interpretação do código civil. As normas de tipo aberto e os poderes do juiz, 
p. 77. 
56 Juízes legisladores?, p. 24. 
57 Op. cit., p. 76. 
58 Op. cit., p. 24. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

391



visam possibilitar o atendimento do interesse da parte, daí a necessidade do exercício da 

criatividade por meio de uma liberdade concedida por lei. 

Essa liberdade não tem relação com a discricionariedade como exercida pela 

administração pública, pois ainda que existam várias possibilidades em abstrato, o juiz ao 

criar a norma de decisão somente poderá adotar um posicionamento válido, pois este 

dependerá da composição dos elementos fáticos ao comando normativo. 

Assim, em se tratando de cláusulas gerais, a liberdade criativa, estaria limitada pela 

própria lei, restrita à expressão que necessita da interpretação para a aplicação ao caso 

concreto, garantindo as partes o conhecimento das opções que o julgador tem na condução do 

processo, uma vez que, o julgador é independente e equidistante das partes, mas deve, perante 

estas, demonstrar certa previsibilidade. 

Essa certa dose de previsibilidade culmina na segurança jurídica e não consitui o 

“congelamento” ou “engessamento” da atividade jurisdicional, pois com as constantes 

mudanças sociais e políticas, a visão do julgador deverá se amoldar às novas concepções já 

aceitas pela sociedade, como preconizado no artigo 5º da Lei de Introdução às Normas de 

Direito Brasileiro (LINDB); desta forma, estará o julgador ampliando os limites de uma 

cláusula geral de acordo com a época em que há a provocação do Poder Jurisdicional do 

Estado, mas ainda assim, cumprindo o comando legal. 

Nesse sentido, o juiz “deve pautar-se, precipuamente, pelo critério da legalidade 

estrita (e só excepcionalmente pela equidade, nos casos em que seu emprego venha 

autorizado: CPC, arts. 126, 127; lei 9.099/1995, art. 6º)”59. 

Observa-se que, a liberdade que se concede ao Poder Judiciário tem vinculação 

direta à lei, como a principal fonte e na falta desta, na observância de demais formas de 

integração do direito, afastando-se do arbítrio, mas sem negar certa dose de criatividade. 

A discussão doutrinária sobre o tema se dá pela ausência de uma terminologia 

própria para essa criatividade do juiz no exercício do Poder Jurisdiconal60; contudo, conclui 

este estudo que, a ausência de uma expressão própria, não deve servir como justificativa para 

o desvirtuamento da atividade típica do juiz de solucionar conflitos, adotando-se uma teoria 

própria do direito administrativo. 

                                                
59 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça. Condicionantes legítimas e ilegítimas, p. 361. 
60 Embora critique a discricionariedade judicial, entendendo que a definição de discricionariedade retiraria das 
partes o controle sobre as decisões, destaca a autora que o problema estaria no uso da terminologia, pois a 
realidade da administração pública é diferente da do julgador; assim, conclui que o fenômeno jurídico da 
criatividade judicial deveria ser identificada com um nome diferente (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória, p.180). 
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Dessa forma, considerando o introito deste, no qual se destaca a sociedade clamando 

por juízes mais ativos, até mesmo rebeldes diante das inúmeras transformações a que a 

sociedade passa, é contraditória a vedação a algum tipo de criatividade; o que se repudia é a 

inexistência de qualquer controle a esta ou o seu exercício divorciado de qualquer autorização 

legal, pois isso caracterizaria o arbítrio. 

Uma tendência é que haja um maior envolvimento da sociedade na criação da norma 

de decisão, criando uma verdadeira “jurisdição compartilhada”61; afinal, se é possível à 

sociedade a participação política, porque não possibilitar a intervenção na criação do direito 

pela decisão judicial? Este pode ser o próximo passo na evolução do Poder Jurisdicional; 

contudo, enquanto isso não ocorre, o manuseio das cláusulas gerais para a composição do 

nosso ordenamento jurídico concede ao juiz, na medida certa, o poder de adequar o direito às 

situações correntes no mundo, sendo a lei o seu próprio limitador. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A morosidade do legislador diante das rápidas transformações da sociedade nas mais 

diversas searas possibilita ao juiz, no exercício da sua atividade típica de julgar, uma atitude 

mais dinâmica, contemporanêa aos anseios da sociedade ou ao menos é o que se espera desse 

personagem importante na estrutura do Estado. 

Por diversas frentes a sociedade conclama a modernização do Poder Judiciário, o 

qual ainda mantém uma estrutura de séculos passados, mesmo num ambiente em que o acesso 

ao judiciário foi democratizado. 

Assim, não basta simplesmente a adoção de métodos mais céleres para o 

fornecimento da prestação jurisdicional, é necessária que a solução esteja em consonância 

com a nova realidade política, social e tecnológica, caso contrário daremos ensejo a 

celeridade da injustiça. 

Dessa forma, dada a impossibilidade de prever todas as situações concretas, o 

legislador concedeu ao juiz a liberdade na interpretação de normas com conteúdo, vago, 

impreciso ou fluído, identificadas em sentido lato como cláusulas gerais. 

É essa margem de liberdade que possibilitou o acolhimento jurídico de situações 

antes consideradas imutáveis e por isso sem sintonia com o “dever ser”, como se verifica na 

nova concepção de família, aceitas pela sociedade civil, mas marginalizadas pelo legislador 

                                                
61 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça. Condicionantes legítimas e ilegítimas, p. 371. 
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até o advento da Constituição Federal de 1988; a atenuação da rigidez do princípio da 

obrigatoriedade das convenções, por meio da aferição da lealdade dos contratantes (boa-fé) e 

da função social do contrato; adequação da definição de função social da propriedade à 

realidade da época em que vivemos, evitando o uso abusivo desse direito real e protegendo 

aqueles que dão efetividade a essa característica da propriedade; etc. 

Na falta de uma definição própria ao Poder Jurisdicional sobre o tema, buscou-se 

justificar a liberdade concedida ao juiz, comparando-a com a atividade do administrador no 

exercício do dever de discricionariedade, mas, enquanto este último deve adotar a melhor 

solução – diante de uma pluralidade de possibilidades – ao juiz, somente caberá uma decisão 

correta para o caso concreto, caso contrário a atividade jurisdicional daria margem a um 

sentimento de insegurança jurídica diante da imprevisibilidade da atuação do julgador. 

Desta forma, entende-se que, a liberdade concedida pelo legislador favorece a 

criatividade judicial, porém, dotada de certa previsibilidade, não devendo ser acolhido o 

exercício do dever de discricionariedade nos moldes da administração pública, tendo em vista 

que o juiz não está diante de um juízo de oportunidade e conveniência. 

Observou-se que, essa necessária e bem-vinda criatividade judicial constitui um 

instrumento da interpretação do texto legal para trazer maior efetividade na solução dos 

conflitos, a qual não culmina na atividade própria de legislar, uma vez que, o juiz está 

vinculado à observância da legalidade, devendo proferir a única sentença cabível no caso 

concreto. 

Para o exercício dessa criatividade, as cláusulas gerais são interpretadas pelo juiz em 

atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (artigo 5º da LINDB); assim, 

embora o legislador empregue signosdependentes da criatividade do juiz, sua atuação se atém 

ao objeto trazido pelas partes litigantes e dentro dos limites substanciais impostos pelo 

ordenamento jurídico. 

A imposição e observância de limites evita que se estabeleça um poder dos juízes, 

desvinculado, arbitrário e isento de qualquer controle;afinal se por um lado há o controle 

judicial sobre o exercício do dever de discricionariedade pela administração pública, quem 

funcionaria como órgão controlador de eventual atuação discricionária do Poder Judiciário? 

Essa discussão acerca da liberdade do julgador na sociedade contemporânea 

demonstra a quebra de paradigmas sobre o modelo de estrutura administrativa e funcional dos 

três Poderes, havendo uma necessidade patente de adequação àsexigências da pós-

modernidade, o que, contudo, não significa o abandono completo de ferramentas de controle, 
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de freios e contrapesos para se evitar uma “ditadura” do executivo, do legislativo ou mesmo 

do judiciário.  
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 CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE JUSTA: ENTRE O EFETIVO 

ACESSO À JUSTIÇA E O CUMPRIMENTO MERAMENTE FORMAL DAS 

NORMAS CONSTITUCIONAIS 

BUILDING A JUST SOCIETY: BETWEEN THE EFFECTIVE ACCESS TO 

JUSTICE AND FORMAL ENFORCEMENT ONLY CONSTITUTIONAL 

STANDARDS 

Flávia Elaine Soares FERREIRA1 

RESUMO 
O presente estudo pretendeu analisar a criação da Defensoria Pública como exigência do Estado Democrático de 
Direito e finalidade de garantir os direitos dos hipossuficientes. Para tanto se estudou os dispositivos da 
Constituição Federal que preveem a criação deste órgão, bem como da legislação infraconstitucional que visa 
garantir o acesso à justiça. Foi estudado o posicionamento do Supremo em relação à necessidade de criação da 
Defensoria e da afirmação de independência do mesma, ainda que com posicionamentos políticos contrários de 
alguns estados que alegavam prestar a assistência jurídica efetiva. Chegou-se à conclusão de que a efetividade do 
acesso à justiça só se dá com paridade de armas e, que, portanto, compete ao estado membro dar guarida à 
criação de um órgão responsável por possibilitar o acesso à Justiça de maneira integral. 
 

PALAVRAS CHAVE:  
Assistência jurídica, acesso à justiça, inclusão. 

 

ABSTRAT 
The present study aimed to analyze the creation of the Public Defender as a requirement of a democratic state of 
law and order to guarantee the rights of inapt. Therefore we studied the provisions of the Federal Constitution to 
provide for the establishment of this body as well as the constitutional legislation which aims to ensure access to 
justice. We studied the positioning of the Supreme on the need for the creation of the Ombudsman and the 
assertion of independence of the same, albeit with opposing political positions of some states who claim to 
provide effective legal assistance. Came to the conclusion that the effectiveness of access to justice only occurs 
with parity of weapons and that, therefore, the responsibility of the member state harboring the creation of a 
body responsible for granting access to justice in a holistic manner. 
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Legal aid, access to justice, inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil reconhecida pela doutrina como 

cidadã, além de trazer um extenso rol de direitos e garantias individuais é responsável por 

trazer as funções essenciais à Justiça e dentre estas elenca a criação da Defensoria Pública 

como órgão essencial a consecução dos fins da República. 

No ano em que completa 25 anos de sua promulgação, ainda não existe Defensoria 

Pública instalada em todo o território nacional, capaz de atender aos necessitados. 

Condições políticas são responsáveis pela manutenção desta inconstitucionalidade, 

uma vez que embora exista legislação ordinária que disponha acerca do acesso à Justiça 

àqueles que declararem insuficiência de recursos, não se pode afirmar que tal acesso seja 

efetivo e eficiente, desrespeitando, mais uma vez, o diploma normativo constitucional. 

Ocorre que na maioria dos estados federados o serviço de prestação de assistência 

jurídica gratuita é prestado por advogados inscritos na ordem que, em convênio celebrado 

com órgão do Poder Executivo, em razão de atuação judicial recebem honorários pelos atos 

praticados de acordo com uma tabela previamente aprovada pelo órgão que presta a 

assistência, seja órgão do executivo, nos estados em que não há Defensoria Pública criada, 

seja pela própria Defensoria, quando a estrutura é deficiente. 

A quantia que estes advogados dativos recebem é muito aquém do que seria 

adequado em termos de honorários advocatícios, contudo, muitos destes advogados têm uma 

rotatividade alta de nomeações o que, por vezes, possibilita que o advogado atue com 

exclusividade na prestação assistência judiciária gratuita. 

Foi o que aconteceu com o estado de São Paulo, no interior do estado muitos 

advogados realizam advocacia quase que com exclusividade recebendo nomeações da 

Assistência Judiciária Gratuita que até a criação da Defensoria Pública de São Paulo, no ano 

de 2006, recebiam por convênio celebrado entre a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção 

de São Paulo e a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, por meio de sua Procuradoria de 

Assistência Judiciária. 

No Estado do Paraná a situação é parecida, com um agravante não existe este 

convênio, dessa forma, os advogados que atuam representando os interesses dos desprovidos 

de recursos financeiros para contratação de um profissional particular, acabam por ter de 

ajuizar execução de honorários contra o próprio estado. 
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Tal situação está prestes a mudar, posto que a instituição Defensoria Pública foi 

criada por uma lei aprovada em maio de 2011 e o primeiro concurso de ingresso na carreira 

está em vias de conclusão. 

No estado de Santa Catarina, a briga foi tão intensa que a criação da Defensoria 

Pública se deu apenas após decisão do Supremo em sede de controle de Constitucionalidade 

Concentrado que determinou que a instalação da instituição deveria se dar em um ano, sob 

pena de ação de improbidade e de crime de responsabilidade imputados ao governador. 

Tais situações são exemplos corriqueiros de como os interesses políticos de uma 

classe podem sobrepor à necessidade de criação de um órgão com independência funcional e 

financeira capaz de representar os interesses daqueles que não tem recursos para o pagamento 

de um profissional, a ausência da Defensoria Pública instalada e efetiva contribui para a 

manutenção da exclusão social que acaba por se perpetuar através da exclusão processual. 

Não que os advogados que atuem pela assistência não tenham competência para a 

atuação, contudo se o Estado possui órgão responsável para defender os interesses da 

sociedade, deve, também, possibilitar a criação de um órgão que atue com paridade de armas, 

para defender os interesses daqueles que já são excluídos do ensino, da divisão de renda, do 

mercado de consumo. 

Neste trabalho procura-se demonstrar a importância da criação da Defensoria Pública 

como órgão independente capaz de amparar os excluídos seja através de seus núcleos de 

apoio, seja através da advocacia preventiva. 

 

1. Inclusão através do acesso à justiça 

A Constituição Federal prevê em seu artigo 1º, inciso III, a dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Ocorre que esta dignidade está 

longe de ser alcançada, existem muitos excluídos de serviços básicos, como água, esgoto, 

energia elétrica, quando se menciona a exclusão de pessoas do acesso a bens ou produtos 

básicos, mais difícil ainda viabilizar o acesso à Justiça como condição essencial de amparo 

àquele que teve lesão ou ameaça de lesão aos seus direitos. 

Como argumenta BOBBIO (1992, p. 45): (...) Não se pode pôr o problema dos 

direitos do homem abstraindo-o dos dois grandes problemas de nosso tempo, que são os 

problemas da guerra e da miséria (...).  

A assistência jurídica integral e gratuita está prevista no diploma constitucional em 

seu artigo 5º, LXXIV, como dever do Estado, dessa forma compete ao Estado garantir a 
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paridade de armas, duas instituições devidamente amparadas para acusar e defender, no 

âmbito criminal, por exemplo. 

Essa garantia de acesso à Justiça por meio de um órgão responsável pela prestação da 

assistência jurídica integral e gratuita àqueles que declararem insuficiência de recursos 

significa a redemocratização do acesso à Justiça que, por muito tempo, era vista como um 

privilégio e, até mesmo, atualmente, embora em menor grau, significa um privilégio para 

aquele que pode arcar com o ônus da demora do processo. 

A criação da Defensoria Pública representa a ideia central de que o Estado deve 

fornecer um profissional habilitado e capacitado para a defesa dos interesses dos necessitados, 

sendo que esta instituição deve prezar pelo pluralismo e diversidade. 

O acesso à justiça é direito fundamental que concretiza a cidadania, tendo em vista 

que o Estado atua como o instrumento da sociedade civil para possibilitar a efetivação dos 

direitos fundamentais (Gonçalves e Brega Filho, 2010).   

Considerando a tripartição dos poderes divulgada por Montesquieu a função 

jurisdicional representa o próprio estado-juiz o responsável por aplicar o direito ao caso 

concreto.  

Ao mencionar os obstáculos ao acesso à Justiça, CAPPELLETTI e GARTH 

fundamentam a insuficiência de recursos financeiros como objeto da primeira onde 

renovatória:  
Os primeiros esforços importantes para incrementar o acesso à justiça nos países 
ocidentais concentraram-se, muito adequadamente, em proporcionar serviços 
jurídicos para os pobres [...] A consciência social que redespertou, especialmente no 
curso da década de 60, colocou a assistência judiciária no topo da agenda das 
reformas judiciárias. (1988, p. 31-33) 

 

Não se pode impor àquele que não tem condições financeiras o ônus de lutar pelo seu 

direito a todo custo, pois é função do Estado garantir que pessoas vulneráveis tenham acesso à 

Justiça, até mesmo porque estas já estão em condição desfavorecida, impor a estas a 

contratação de um advogado às suas expensas seria o mesmo que prejudicá-la duas vezes, 

quando não significa o perdimento do próprio direito lesado. 

Nesse sentido são as palavras de Neme e Moreira (2011, p. 23), quando se referem 

ao direito à tutela jurisdicional efetiva: 

 
Um grupo socialmente minoritário deve ter assegurado, em um Estado Democrático 
de Direito, a inclusão social com respeito para suas diferenças, como forma possível 
de abolição da discriminação. Essa luta não pode ser travada nas ruas, “no braço”, 
mas através de mecanismos inerentes aos Poderes instituídos do Estado (Legislativo, 
Executivo e Judiciário). 
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A violação de direitos fundamentais dos “excluídos” diariamente é objeto de 
denúncia perante o Ministério Público e o Poder Judiciário. Neste contexto, o prazo 
razoável do processo, como direito fundamental, mostra-se como importante 
remédio a contribuir para a inclusão social. Apenas para exemplificar, refletimos 
sobre dois exemplos: a) mulher: as dificuldades suportadas pela mulher em 
sociedade merecem profunda reflexão e abordagem nas suas mais variadas nuanças. 
Em sociedade, no tocante à identidade de gênero, não se garantiu plenamente à 
mulher o direito à igualdade de chances na concorrência por postos de trabalho, 
prestigio social, diplomas, poder político, sem dizer o número alarmante de casos de 
agressão física e moral em relação àquela. Há dúvida que a morosidade da justiça 
pode acarretar perecimento de direito da mulher? E isso não é causa de agravamento 
de exclusão social do supracitado grupo social? b) crianças: situação específica: 
adoção. Inúmeras crianças aguardam em “casa abrigo” o seu encaminhamento “à 
adoção”. O sentimento geral é pela demora na tramitação de processo deste gênero. 
Há dúvida do dano à saúde psíquica da criança na demora de seu encaminhamento a 
uma família? E isso também não é causa de agravamento de exclusão social do 
supracitado grupo social? 
Poderíamos ainda, citar questões referentes aos idosos, portadores de deficiência 
física, dentre tantos outros excluídos, cuja morosidade da justiça (que possuem 
causas diversas) implica no agravamento da exclusão social. E essa exclusão social 
leva ao esgarçamento do tecido social, agravando o processo de discriminação 
social, gerando crise de legitimidade nas instituições, com agravamento da 
criminalidade, justamente porque o Estado acaba não sendo capaz de gerar 
oportunidades para todos, a promover solidariedade entre estranhos, já que o Estado 
Nacional está constantemente, em sua ordem interna, sendo desafiado por uma 
perceptível força explosiva do multiculturalismo. 

 

A criação da Defensoria Pública pode garantir a consecução dos objetivos da 

República Federativa do Brasil2, sem os quais a manutenção da desigualdade social e do 

estado de inconstitucionalidade para com os desprovidos de recursos se perpetuará.  

Inicialmente, como forma de possibilitar a defesa dos interesses daqueles que não 

possuem suficiência de recursos há previsão da Lei da Justiça Gratuita, lei da década de 50 

que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 

Referido diploma normativo prevê que aquele que declare não possuir recursos 

suficientes gozará de direito à prestação da justiça gratuita que prevê a isenção de custas 

judiciais3. Esta isenção é possível, ainda que a parte contrate advogado particular para 

representá-la. 

Para concessão dos benefícios da Justiça gratuita impende verificar se o beneficiário 

não tem dinheiro para pagar pelo custeio de uma ação. (SILVA, 2006).       

                                                             
2 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.  
3 O hipossuficiente pode fundamentar seu pedido nos dispositivos da Lei n° 1.060 de 05 de fevereiro de 1950 
que estabelece normas para concessão de justiça gratuita aos necessitados, bem como o disposto no artigo 5°, 
inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual garante que o Estado prestará assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 
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Embora, atualmente, nos casos de contratação de advogado particular, muitos 

magistrados têm exigido a comprovação da insuficiência de recursos para deferir o pedido de 

assistência judicial gratuita, não deve ser este o posicionamento mais adequado, posto que a 

própria lei menciona que a simples declaração é suficiente.  

Dessa forma, a comprovação da ausência de recursos para a concessão da justiça 

gratuita deve ser exigida como exceção à regra de simples declaração, sob pena de se afrontar 

até mesmo o princípio da boa fé objetiva. 

Embora a Constituição preveja que a justiça gratuita será concedida àquele que 

comprovar a insuficiência de recursos, esta não é a medida mais adequada, uma vez que, a 

produção de prova negativa é inviável. Deste modo, compete à parte adversa suscitar 

impugnação aos benefícios da justiça gratuita, documentando o porquê desta argumentação. 

Observe-se, que se faz necessária distinção entre justiça gratuita e assistência 

judiciária gratuita. Enquanto que a justiça gratuita é aquela concedida com fundamento na lei 

federal nº 1.060/1950, a assistência judiciária gratuita deve ser exercida pela Defensoria 

Pública, seja por seus próprios meios, seja mediante a realização de convênios. 

 

1.1 Inércia estatal inconstitucional 

A Constituição Federal no capítulo que trata da advocacia pública menciona que a 

Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 

orientação jurídica e a defesa dos necessitados, conforme dispõe o artigo 134. 

No entanto, quase 25 anos após a promulgação da Constituição Cidadã não é o que 

se pode visualizar. Embora a legislação que cria a Defensoria4 esteja produzindo efeitos em 

todos os Estados do país. 

Não se pode dizer o mesmo da instalação da instituição, posto que no Estado de 

maior demanda jurisdicional a Defensoria só está instalada nos grandes centros urbanos, pois 

respeita a ordem de necessidade para instalação, dessa forma a defesa dos necessitados se dá 

com a atuação de defensores públicos concursados e de advogados dativos, por meio de 

convênio celebrado com a ordem dos advogados do Brasil. 

                                                             
4 Segundo a lei complementar 80/1994: 
Art. 1º  A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção 
dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, 
de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
Constituição Federal. (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009). 
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A defesa política da Ordem dos Advogados do Brasil, sob a alegada proteção aos 

direitos dos advogados que atuam com predominância no Convênio com a Defensoria 

Pública, embora realizem função social da profissão, acabou por retardar a expansão da 

atividade da defensoria no estado. 

Existiam ações judiciais que questionavam a expansão da atividade da Defensoria, 

que, por meio de Convênios com universidades que mantinham o Curso de Direito atuavam 

na representação dos interesses dos assistidos, em regra, com fiscalização mais assídua sobre 

os recursos empregados e teses institucionais defendidas. 

Contudo, em 2012 o Supremo decidiu que a Defensoria Pública tem autonomia 

administrativa (conforme dispõe o artigo 134, § 2º, Constituição Federal) para realizar 

convênios com outras instituições, não havendo que se falar em exclusividade na manutenção 

do Convênio com a Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. 

A discussão surgiu para saber se a previsão de convênio exclusivo – previsto no 

artigo 109 da Constituição de São Paulo e no artigo 234 da Lei Complementar 988/2006 – e 

imposto à Defensoria Pública do Estado de São Paulo agrediria ou não a autonomia funcional, 

administrativa e financeira prevista para as Defensorias Estaduais pelo artigo 134, parágrafo 

2º, da Constituição Federal. A Constituição do Estado de São Paulo autoriza, no artigo 109, a 

designação de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para suprir a falta de 

defensores públicos, mediante a celebração de convênio entre o Estado e aquela instituição. 

 Outra norma contestada é o artigo 234 da Lei Complementar 988/2006, que diz que a 

OAB deve credenciar os advogados participantes do convênio e manter rodízio desses 

advogados. Estabelece também que a remuneração de tais profissionais será definida pela 

Defensoria Pública e pela Ordem dos Advogados do Brasil, mediante uma tabela de 

honorários. 

  Inicialmente o presidente do Supremo, Ministro César Peluso converteu a ADI em 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), pois os dispositivos 

questionados são anteriores à Emenda Constitucional (EC) 45. Essa emenda atribuiu 

autonomia para as Defensorias Públicas estaduais a fim de, sem qualquer ingerência, 

exercerem plenamente a assistência jurídica gratuita àqueles que não dispõem de meios 

econômicos para a contratação de advogados. 

O voto do relator deu procedência parcial para a ação, para considerar a possibilidade 

de celebração do convênio entre a OAB/SP e a Defensoria de São Paulo, sem, contudo, que 

este convênio seja obrigatório nem exclusivo. Nas palavras do relator:  
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Na espécie, a previsão constante do 234 da Lei Complementar impõe, de maneira 
inequívoca, obrigatoriedade de a Defensoria Pública conveniar-se em termos de 
exclusividade com a Ordem dos Advogados, seccional São Paulo, o que, 
independentemente da qualidade ou do tempo de serviços prestados, deturpa e 
descaracteriza tanto o conceito dogmático de convênio quanto a noção de autonomia 
funcional e administrativa constitucionalmente positivada configurando uma clara 
violação do preceito fundamental em que se encerra a garantia. 

 

Dessa forma, foi considerado inconstitucional o artigo 234. 

No entanto, o ministro Cezar Peluso entendeu que o artigo 109 da Constituição paulista 

poderia ser mantido na ordem jurídica, desde que interpretado conforme a Constituição 

Federal, para autorizar a celebração do Convênio entre Defensoria e OAB, sem 

obrigatoriedade, nem exclusividade, uma vez que a Defensoria goza de autonomia 

administrativa, funcional e financeira.  

Outro questionamento utilizado para impossibilitar a criação da Defensoria Pública é 

o de que a prestação da assistência gratuita no estado membro é efetiva, ainda que sem a 

instituição. Este argumento falacioso foi utilizado, mais recentemente, pelo Estado de Santa 

Catarina, para justificar a inércia estatal em criar o órgão responsável pela efetividade da 

prestação jurisdicional aos hipossuficientes. 

Esta inércia se deu por critérios políticos, pois, muitas das vezes, é o próprio estado o 

litigante em potencial das ações propostas pelas Defensorias em representação aos interesses 

de seus assistidos. 

Nesse sentido, há decisão do Supremo, na ADI 4270, que fixou prazo para que o 

Estado de Santa Catarina saísse da inconstitucionalidade e criasse a Defensoria Pública 

Estadual. 

A Associação Nacional dos Defensores Públicos foi a autora da ADI 4.270, segundo 

a fundamentação da inicial o Executivo e Legislativo locais negligenciavam ao não criar a 

Defensoria Pública, mantendo a prestação do serviço de maneira precária e transitória. Foi 

afirmado que a garantia fundamental de prestar assistência jurídica gratuita a cidadãos 

hipossuficientes é de responsabilidade expressa do Estado, devendo ser incumbida a um órgão 

estatal.  

O Procurador Geral do Estado de Santa Catarina fundamentou que a concessão de 

prazo para criação da Defensoria Pública seria ilegítima, uma vez que em casos análogos não 

houve esta fixação, citou os exemplos dos Estados do Paraná, São Paulo e Goiás, nos quais a 

instalação de referido órgão é recente. 

Segundo notícia publicada no sítio do Supremo: 
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O Plenário acompanhou o entendimento colocado pelo voto do relator da matéria, 
ministro Joaquim Barbosa, que julgou como procedentes ambas as ADIs. Ele 
descreveu o julgamento desta quarta-feira como “o caso mais grave de todos 
apreciados pela corte sobre a questão das Defensorias Públicas”. Barbosa classificou 
ainda o modelo vigente em Santa Catarina como um “severo ataque a dignidade do 
ser humano”. 
Foi do ministro Celso de Mello, no entanto, o mais longo e contundente voto a favor 
das ADIs em julgamento. O decano criticou o argumento do princípio da autonomia 
federalista, ponderando que a “autonomia” deve ser exercida “de acordo com e 
subordinada” às normas da Federação. “O apelo ao princípio da autonomia 
federativa não legitima essa transgressão”, disse. 
O ministro ainda qualificou a situação em Santa Catarina de “injustificável inércia”, 
de “incompreensível resistência em admitir uma obrigação constitucional” e de 
“comportamento transgressor”. 
Frente à fala enérgica e indignada do ministro Celso de Mello, o procurador do 
estado, que fizera a sustentação oral, pediu a palavra novamente para se pronunciar 
sobre “as graves acusações apresentadas pelo ministro”. O pedido de consideração 
não foi acolhido pelo presidente do tribunal, ministro Cezar Peluso. 
O presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP), André 
Castro, que também se ocupou da sustentação oral, observou que foram discutidas 
punições caso ocorra o descumprimento da decisão desta quarta-feira ou a 
resistência em efetuar as mudanças integralmente. "Os ministros também cogitaram 
sanções no caso de descumprimento da decisão, como a proposição de ação de 
improbidade e de crime de responsabilidade contra o governador do estado”, disse 
Castro. “Foram argumentos duros, enfáticos, ressaltando o flagrante desrespeito aos 
direitos fundamentais”, declarou. 

 

Nos estados em que não há Defensoria instalada, ou que por vezes a infraestrutura do 

órgão não é suficiente para atender a demanda da população carente, o serviço continua sendo 

prestado por advogados inscritos no convênio e por Faculdades de Direito, que prestam tal 

serviço como parte integrante do estágio supervisionado, seguindo as diretrizes da Resolução 

nº 9 de 2004 do Ministério da Educação. 

Os Escritórios de Assistência Jurídica Gratuita ou Núcleos de Prática Jurídica das 

Faculdades de Direito possuem, neste caso, duas finalidades que se complementam: a atuação 

prática seria um laboratório do Curso de Direito e a Assistência Jurídica, a função social do 

curso sendo aplicada desde a graduação (SILVA, 2006). 

Contudo, ainda que com tais opções, não se pode dizer que o acesso à justiça, nestes 

casos, seja efetivo, uma vez que a prestação destes serviços se dá eminentemente na seara 

judicial, pois não há possibilidade de remuneração de advogados na via administrativa. 

Eis aqui mais um empecilho para a efetivação do acesso à Justiça, posto que muitas 

questões poderiam ser resolvidas mediante intervenção administrativa e até mesmo 

conscientização acerca dos direitos dos assistidos, é o que acontece, por exemplo, no caso da 

Defensoria Pública de São Paulo que, na capital conta com o apoio de núcleos específicos, 

capazes de intermediar e divulgar efetivação de direitos dos vulneráveis (minorias). 
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Na Defensoria Pública de São Paulo existem Núcleos Especializados – de natureza 

permanente – que possuem como objetivo promover uma atuação estratégica da 

instituição em áreas de especial importância, os Núcleos coordenam os debates produzidos 

pelos Defensores Públicos em sua área de atuação, fornecendo suporte técnico necessário, 

propõem ações judiciais e são responsáveis por coordenar acionamento de Cortes 

Internacionais se for necessário. Cada Núcleo possui um Defensor e equipe de Defensores 

integrantes5. 

A criação da Defensoria Pública tem como objetivo efetivar o direito de acesso à 

justiça garantido constitucionalmente, posto que tal efetivação pode ser considerada ineficaz 

quando a prestação da assistência jurídica se dá pela nomeação de advogados dativos nos 

termos da lei de assistência judiciária. Para Mattos, a criação da Defensoria Pública como 

órgão estatal “[...] é absolutamente necessária para a concretização deste direito fundamental e 

fomentador de todos os outros direitos, em especial no que se refere à prestação de serviços 

jurídicos extraprocessuais” (2011, p. 96, 97). 

A criação de uma instituição independente e com aparato financeiro para 

desempenhar o seu mister é salutar para garantir o acesso à justiça efetivo, pois, na maioria 

das vezes, a parte vulnerável não tem condições de arcar com o ônus da demora na prestação 

do serviço judicial. 

Contudo, embora tenha havido projeto de lei, de autoria da própria bancada do 

governo, que regulamentasse a autonomia financeira da Defensoria Pública, a Presidente da 

República o vetou sob o fundamento de que seria contrário ao interesse público. 

Garantir a existência da instituição não significa garantir a efetividade de sua 

atuação, assim, interesses políticos ainda contribuem para a ineficácia de direitos 

                                                             
5 Competências previstas pela Lei Complementar Estadual nº 988 de 2006 aos Núcleos Especializados: 
I - compilar e remeter informações técnico-jurídicas, sem caráter vinculativo, aos Defensores Públicos;  
II - propor medidas judiciais e extrajudiciais, para a tutela de interesses individuais, coletivos e difusos, e 
acompanhá-las, agindo isolada ou conjuntamente com os Defensores Públicos, sem prejuízo da atuação do 
Defensor Natural;  
III - realizar e estimular o intercâmbio permanente entre os Defensores Públicos, objetivando o aprimoramento 
das atribuições institucionais e a uniformidade dos entendimentos ou teses jurídicas;  
IV - realizar e estimular o intercâmbio com entidades públicas e privadas, bem como representar a instituição 
perante conselhos e demais órgãos colegiados, por qualquer de seus membros, mediante designação do Defensor 
Público-Geral do Estado;  
V - atuar e representar junto ao Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, propondo as medidas judiciais 
cabíveis;  
VI - prestar assessoria aos órgãos de atuação e de execução da Defensoria Pública do Estado;  
VII - coordenar o acionamento de Cortes Internacionais. 
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fundamentais, vez que a Defensoria Pública, instituição que visa dar efetividade a estes 

direitos, ainda luta constantemente para efetivamente existir. 

Existe proposta de Lei complementar estadual de autoria do Deputado Campos 

Machado, que representa interesses da Ordem dos Advogados do Brasil seção de São Paulo, 

na qual requer que a administração do fundo de assistência judiciária seja revertida à 

Secretaria de Justiça e Cidadania, um grande retrocesso para a luta da instituição pela 

autonomia na prestação de seus serviços6.  

Somente com uma instituição ativa que a prestação do serviço de assistência jurídica 

integral será possível, sem os aparatos e autonomia necessários, a simples implantação da 

Defensoria seria mero formalismo, com o qual ainda haveria a situação de 

inconstitucionalidade face à omissão estatal de garantir o efetivo acesso à Justiça aos 

desamparados.  

O Estado Constitucional de Direito só será efetivo quando as lesões a direito 

puderem ser amparadas pelo Judiciário, de forma que a desigualdade social não seja obstáculo 

ao acesso efetivo à Justiça, de modo que exista paridade de armas entre litigantes. 

 

2. Expansão da atividade da Defensoria Pública como meio de garantir o acesso à 

Justiça 

 

Após a inércia estatal na criação de Defensorias Públicas e na disponibilidade de 

aparato técnico e econômico para dar efetividade ao órgão se discute a ampliação das 

atividades da instituição como consectário de suas funções, possibilitar o acesso à justiça 

àqueles que não tenham suficiência de recursos. 

Nesse sentido, compete à Defensoria Pública atuar na prevenção de conflitos e 

precipuamente na mediação destes, como forma de se possibilitar um acesso à Justiça 

eficiente, no qual os interessados resolvam a lide e não apenas cumpram uma decisão judicial 

imposta.  

A atuação recente da Defensoria Pública também deve ser responsável pela 

desjudicialização dos conflitos. Esta atuação se dá com o apoio de seu corpo técnico, daí a 

necessidade de dar guarida à instituição, de forma que se possibilite que esta atuação não seja 

apenas judicial, mas extrajudicial, através da mediação de conflitos, por exemplo. 

                                                             
6 Pelo projeto de lei complementar 65/2011 de autoria do Deputado Campos Machado. 
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São os núcleos de apoio multidisciplinares que são os responsáveis por essa atuação 

extrajudicial, até mesmo para que seja possível analisar as condições especiais de 

determinadas pessoas, para então dar o apoio institucional adequado. 

Dessa forma, não cumpre com a determinação constitucional o estado-membro que 

cria a Defensoria, mas não a concede um aparato adequado para que esta realize a sua própria 

função institucional, que vai muito além da representação judicial daqueles que não possuem 

recursos financeiros suficientes para arcar com o ônus do processo. 

Como consequência desta ampliação de competência da Defensoria Pública tem-se a 

alteração na legislação que regula a Ação Civil Pública, incluindo entre os legitimados para a 

sua propositura o Defensor Público. 

Nas palavras de Didier Júnior e Zaneti Júnior (2012, p. 218): 

 
Para que a Defensoria Pública seja considerada como “legitimada adequada” para 
conduzir o processo coletivo, é preciso que seja demonstrado o nexo entre a 
demanda coletiva e o interesse de uma coletividade composta por pessoas 
“necessitadas”, conforme locução tradicional. Assim, por exemplo, não poderia a 
Defensoria Pública promover ação coletiva para a tutela de direitos de um grupo de 
consumidores de Play Station III ou de Mercedes Benz. Não é necessário, porém, 
que a coletividade seja composta exclusivamente por pessoas necessitadas. Se fosse 
assim, praticamente estaria excluída a legitimação ativa da Defensoria Pública 
quando o interesse protegido fosse comum a todas as pessoas, carentes ou não. 

 

Dessa forma, quando verificada a legitimação da Defensoria Pública não se 

questiona se as pessoas as quais ela representa seriam ou não necessitadas, uma vez que a 

decisão pode beneficiar a todos. 

No entanto, tal alteração legislativa tem sido objeto de contestação pelo Ministério 

Público, sob o argumento de que esta modalidade de tutela seria mais restrita e, que não 

competiria à Defensoria Pública atuar na representação dos interesses tutelados via Ação Civil 

Pública, uma vez que esta competência seria do Ministério Público. 

Tal questionamento já foi objeto de Recurso Especial questionando a legitimidade da 

Defensoria Pública para atuar na representação de interesses transindividuais, tendo em vista 

que para esta tutela haveria o Ministério Público. 

Ora, tratando-se de direitos transindividuais, garantir que outro órgão, também em 

representação à função do Estado, atue visando garantir a proteção destes direitos seria nada 

mais do que conceder eficácia ao mandamento constitucional, defender argumento contrário 

significaria a restrição da efetividade destes direitos, o que não corresponde aos objetivos da 

Constituição. 
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Seguindo este raciocínio o Superior Tribunal de Justiça não deu provimento ao 

recurso especial 1.106515 MG7 que questionava a legitimidade da Defensoria Pública para 

ajuizar ação civil pública. 

Existem alterações legislativas recentes que também demonstram esta ampliação da 

competência da Defensoria, sobretudo, como órgão responsável pela promoção do efetivo 

acesso à justiça, é o caso, por exemplo, de alterações promovidas na Lei de Execução Penal8 e 

do Código de Processo Penal9 que contribuíram para reafirmar a essencialidade da instituição. 

A primeira alteração incluiu a Defensoria Pública na lista de órgãos da execução penal 

tornando-a corresponsável pela execução da pena e da medida de segurança, enquanto que a 

segunda tornou obrigatório o envio, dentro de 24 horas, da cópia dos autos de prisão em 

flagrante para a Defensoria Pública quando o preso não indicar um advogado. 

                                                             
7 RESP 1.106515 MG 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA 
AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 134 DA CF. ACESSO ÀJUSTIÇA. DIREITO FUNDAMENTAL. 
ART. 5º, XXXV, DA CF. ARTS. 21 DA LEI 7.347/85 E 90 DO CDC. MICROSSISTEMA DE PROTEÇÃO 
AOS DIREITOS TRANSINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTRUMENTO POR EXCELÊNCIA. 
LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVILPÚBLICA 
RECONHECIDA ANTES MESMO DO ADVENTO DA LEI 11.448/07. RELEVÂNCIA SOCIAL E 
JURÍDICA DO DIREITO QUE SE PRETENDE TUTELAR.RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. A Constituição Federal estabelece no art. 134 que "A Defensoria Pública é instituição essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na 
forma do art. 5º, LXXIV". Estabelece, ademais, como garantia fundamental, o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, 
da CF), que se materializa por meio da devida prestação jurisdicional quando assegurado ao litigante, em tempo 
razoável (art. 5º, LXXVIII, da CF), mudança efetiva na situação material do direito a ser tutelado (princípio do 
acesso à ordem jurídica justa). 
2. Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, possibilitaram o surgimento do 
denominado Microssistema ou Minissistema de proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, com o 
qual se comunicam outras normas, como os Estatutos do Idoso e da Criança e do Adolescente, a Lei da Ação 
Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar direitos dessa natureza, de forma que os 
instrumentos e institutos podem ser utilizados para "propiciar sua adequada e efetiva tutela" (art. 83do CDC). 
3. Apesar do reconhecimento jurisprudencial e doutrinário de que "Anova ordem constitucional erigiu um 
autêntico 'concurso de ações entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais"(REsp 700.206/MG, 
Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19/3/10),a ação civil pública é o instrumento processual por 
excelência para a sua defesa. 
4. A Lei 11.448/07 alterou o art. 5º da Lei 7.347/85 para incluir a Defensoria Pública como legitimada ativa para 
a propositura da ação civil pública. Essa e outras alterações processuais fazem parte de uma série de mudanças 
no arcabouço jurídico-adjetivo com o objetivo de, ampliando o acesso à tutela jurisdicional e tornando-a efetiva, 
concretizar o direito fundamental disposto no art. 5º, XXXV, da CF. 
5. In casu, para afirmar a legitimidade da Defensoria Pública bastaria o comando constitucional estatuído no 
art. 5º, XXXV, da CF. 
6. É imperioso reiterar, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que a legitimatio ad causam da 
Defensoria Pública para intentar ação civil pública na defesa de interesses transindividuais de hipossuficientes é 
reconhecida antes mesmo do advento da Lei 11.448/07, dada a relevância social (e jurídica) do direito que se 
pretende tutelar e do próprio fim do ordenamento jurídico brasileiro: assegurar a dignidade da pessoa humana, 
entendida como núcleo central dos direitos fundamentais. 
7. Recurso especial não provido 
8 Lei nº 12.313/2010 – alterou a LEP 
9 Lei 12.403/2011  
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Esta ampliação na atuação da Defensoria Pública visa garantir o amparo ao cidadão 

que, desprovido de recursos financeiros não tem acesso ao Judiciário para amparar seus 

direitos lesados. Ainda mais, a instituição quando é fortalecida ganha respaldo estatal para ter 

a sua atuação ampliada e garantir o efetivo acesso à justiça, que pode ser possibilitado 

também na via administrativa. 

É fato que a atuação do advogado também no processo administrativo contribui para 

a regularidade do procedimento, deste modo, se a parte ré em processo administrativo não tem 

como contratar advogado particular, nada mais justo que a Defensoria Pública preste esta 

assistência jurídica, visando evitar irregularidades e injustiças. 

Embora haja Súmula Vinculante do Supremo que entenda que a defesa feita por 

advogado em processo administrativo disciplinar é facultativa, isso não significa, que, na 

medida do possível ele não seja desejável. 

Aliás, referida súmula10 é criticada pela doutrina do Direito Administrativo, posto 

que teria sido editada por critérios de razão política, uma vez que representa retrocesso no 

entendimento  favorável à assistência de advogado no processo administrativo, que já era 

consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Enfim, a atividade da Defensoria Pública deve se dar sempre que a assistência de um 

advogado possa contribuir para a regularidade do ato, e se em caso de pessoa com capacidade 

financeira esse direito seria resguardado, porque, em razão da vulnerabilidade econômica este 

direito seria diminuído? 

Essa previsão de ampliação na atuação da defensoria pública encontra respaldo no 

documento intitulado 100 regras de acesso à Justiça, que são regras de Brasília sobre acesso à 

Justiça das Pessoas em condição de vulnerabilidade.  

O texto foi elaborado, com o apoio do Projecto Eurosocial Justiça, por um Grupo de 

Trabalho constituído na Conferência Judicial Ibero-americana, da qual também participaram a 

Associação Ibero-americana de Ministérios Públicos (AIAMP), a Associação Interamericana 

de Defensores Públicos (AIDEF), a Federação Ibero-americana de Ombudsman (FIO) e a 

União Ibero-americana de Colégios e Agrupamentos de Advogados (UIBA).  

As Regras de Acesso à Justiça das Pessoas em Condição de Vulnerabilidade foram 

aprovadas pela XIV Conferência Judicial Ibero-americana, que ocorreu em Brasília durante os 

dias 4 a 6 de Março de 2008.  

Nesse sentido, segundo o documento acima descrito: 
                                                             
10 A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a  
Constituição. 
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Secção 2ª.- Assistência legal e defesa pública 
1.- Promoção da assistência técnica jurídica à pessoa em condição de 
vulnerabilidade 
(28) Constata-se a relevância da assessoria técnico-jurídica para a  efectividade dos 
direitos das pessoas em condição de vulnerabilidade: 
• No âmbito da assistência legal, ou seja, a consulta jurídica sobre todas as questões 
susceptíveis de afectar os direitos ou interesses legítimos da pessoa em condição de 
vulnerabilidade, inclusive quando ainda não se iniciou um processo judicial; 
• O âmbito da defesa, para defender direitos no processo perante todas as jurisdições 
e em todas as instâncias judiciais; 
• E em matéria de assistência letrada ao detido. 
(29) Destaca-se a conveniência de promover a política pública destinada a 
garantir a assistência técnico-jurídica da pessoa vulnerável para a defesa dos seus 
direitos em todas as ordens jurisdicionais: quer seja através da ampliação de funções 
do Defensor Público, não somente na ordem penal mas também noutras ordens 
jurisdicionais; quer seja através da criação de mecanismos de assistência letrada: 
consultorias jurídicas com a participação das universidades, casas de justiça, 
intervenção de colégios ou barras de advogados 

 

A legitimidade da atuação da Defensoria Pública tende a aumentar na medida em que 

a Instituição passe a contar com o aparato financeiro necessário, pois, como instituição que 

visa dar guarida aos direitos humanos, direitos das minorias e dos hipossuficientes, se torna 

verdadeira guardiã do Estado Social de Direito, na implementação de políticas públicas que 

visem dar efetividade aos direitos outrora conquistados. 

 

CONCLUSÃO 

O acesso à Justiça, direito fundamental, tão estudado em tempos de supremacia da 

Constituição e efetivação de direitos outrora conquistados, tem como fundamental apoio a 

criação de Defensorias Públicas, com o intuito de garantir que este acesso não seja exclusivo 

daqueles que têm condições financeiras de arcar com os custos de uma lide. 

Os estados-membro têm cumprido com o mister na criação de referida instituição, 

contudo, o aparato necessário para a consecução das finalidades da Defensoria Pública está 

longe de ser conquistado. 

Interesses políticos tem impedido a expansão da instituição que zela pelos interesses 

daqueles que não têm recursos financeiros e, por isso, muitas vezes encontram-se em situação 

de vulnerabilidade. 

O efetivo acesso à Justiça como direito de todos só deixará de ser uma promessa e 

passará a ter efetividade quando interesses políticos convergirem com os objetivos da 

República Federativa do Brasil. 

O desrespeito do estado-membro que não ampara suficientemente o órgão 

responsável pela prestação de assistência jurídica aos carentes significa inconstitucionalidade 
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evidente, por ofender a norma constitucional e impedir a consecução dos fins da República 

Federativa do Brasil. 

Iniciativas de entidades que visam manter um serviço fracionário e inefetivo não 

devem sobrepor-se aos direitos fundamentais do cidadão vulnerável. 

A criação recente de Defensorias Estaduais pelos Estados de São Paulo, Paraná e 

Santa Catarina é só o primeiro passo para a efetividade do acesso à Justiça, com ele devem vir 

outros passos mais importantes, a garantia da autonomia financeira e administrativa é um 

deles, pois sem estas, a instituição se verá limitada pelo próprio ente que a criou. 

Da mesma forma, a ampliação da legitimidade ativa da Defensoria Pública só tem 

como finalidade garantir a efetivação de direitos fundamentais a um maior número de 

destinatários, assim tratando-se de direitos transindividuais, qualquer alteração legislativa que 

vise garantir que outro órgão, também em representação à função do Estado atue visando a 

proteção destes direitos seria nada mais do que conceder eficácia ao mandamento 

constitucional.  

Portanto, a criação da Defensoria Pública é essencial para consecução dos objetivos 

da República Federativa do Brasil, sem os quais a manutenção da desigualdade social e do 

estado de inconstitucionalidade para com os desprovidos de recursos se perpetuará.  
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RESUMO 

 

O presente artigo busca promover uma reflexão crítica acerca da omissão do Poder 
Legislativo no processo de consolidação do Estado Democrático de Direito, responsável por 
instaurar uma verdadeira crise de representatividade política, enfraquecimento da democracia 
e descrédito da Instituição para com os seus representados. Para tanto, necessária uma análise 
ponderada acerca da clássica separação de poderes proposta inicialmente por Aristóteles, 
Locke e concluída por Montesquieu, de modo a garantir que os direitos fundamentais não 
sejam alvo de supressão ou relegados ao segundo plano por conta da mora irresponsável dos 
Poderes instituídos, mormente do Legislativo, objeto central deste trabalho científico. A 
interferência proativa do Poder Judiciário, desde que limitada, neste quadro de omissão 
desencadeado pelo Constitucionalismo moderno, marcado por inúmeras transformações 
sociais, políticas e econômicas se mostra implacável quando verificado a violação dos direitos 
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fundamentais, notadamente quando patente a conduta omissa e irresponsável do agente 
público. 

PALAVRAS-CHAVE: Separação dos Poderes; Poder Legislativo; Estado Democrático de 
Direito; Crise de Representatividade; Ativismo Judicial.  

 

 

ABSTRACT 

 
This paper aims to promote a critic reflection on the failure of the Legislature in the process of 
consolidation of democratic rule of law, responsible for prosecuting a real crisis of political 
representation, undermining democracy and the institution to disrepute with their constituents. 
To do so, requires a thoughtful analysis about the classic separation of powers initially 
proposed by Aristotle, Locke and Montesquieu completed by in order to ensure that 
fundamental rights are not subject to cancellation or relegated to the background because of 
the irresponsible lives of Powers established , especially the legislature, the central object of 
this scientific work. The proactive interference of the judiciary, since limited framework of 
this omission triggered by modern constitutionalism, marked by numerous social, political 
and economic shown relentless when checked the violation of fundamental rights, especially 
patent when the remiss and irresponsible conduct of the agent public. 

KEYWORDS: State segment division; The Legislative; Legal Democratic State; 
Representation Crisis; Judicial Activism.  
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O presente ensaio tem por escopo analisar o fenômeno do ativismo judicial, explorado 

sob uma perspectiva diferenciada, qual seja, a partir da crise de legitimidade do Poder 

Legislativo e da leitura dos mecanismos jurídicos postos na Constituição Federal de 1988 que, 

dentre outras disposições orgânicas, impulsiona o Poder Judiciário a ocupar o centro das 

decisões políticas quando o original destinatário da norma constitucional se omitir ou demorar 

a atuar, deixando um interesse individual ou coletivo a descoberto. 

Não se pretende perquirir, portanto, o avanço do Poder Judiciário na concretização 

de políticas públicas, ou seja, a sua interferência na esfera de atuação do Poder Executivo 

quando verificada a mora administrativa, sendo, pois, o enfoque do presente estudo científico, 

o ativismo judicial especificamente na sua feição moldada pela tensão estabelecida com o 

Poder Legislativo, que se exterioriza pelo descrédito dos partidos políticos reconhecidos pela 

sociedade como corruptos, alheios aos interesses da população e mais concentrados nos 
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interesses privados do que nos valores consagrados na Carta Magna, bem como pela nítida 

desconfiança da população para  com o Parlamento. 

Abordar-se-á no presente artigo sobre a tomada de decisões políticas pelo Poder 

Judiciário nas demonstrações de mora ou omissão do Poder Legislativo, em casos concretos 

submetidos à tutela jurisdicional (art. 5, XXXV, da CF/88) tais como a evolução dos 

julgamentos dos mandados de injunção pelo Supremo Tribunal Federal, e nos controles difuso 

ou concentrado de constitucionalidade. 

A visão ora apresentada reflete uma realidade de exercício do poder, uno e do povo 

(parágrafo único do art. 1º, da CF/88), no entanto subdividido em funções legislativas, 

executivas e judiciais e que não admite vácuo neste exercício público, explorando 

basicamente três leading cases solucionados pelo STF: as questões do direito de greve no 

serviço público, a união homoafetiva e, por fim, a criação de municípios. 

O método aqui utilizado será o hipotético-dedutivo. Inicialmente, partiremos da 

formulação de um problema: o ativismo judicial diante da mora do Poder Legislativo. A partir 

da identificação do problema, levantamos hipóteses prováveis da causa desse ativismo, 

enfocando as formulações teóricas trazidas pela principal literatura existente acerca do tema.  

Na sequencia, para a demonstração prática da problemática trazida no presente 

estudo, foram abordadas diversas assuntos polêmicos, tais como a união homoafetiva, o 

aborto, o direito de greve do servidor público, a criação de municípios, e o imposto sobre 

grandes fortunas, os quais representam exemplos não legislados pelo Parlamento, que 

flagrantemente deixam de cumprir com o comando constitucional, relegando ao Poder 

Judiciário a missão de concretização dos direitos fundamentais. 

 
 
 

2. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO 

DOS PODERES 

Para a melhor compreensão acerca da famigerada expressão “Estado Democrático de 

Direito”, bem como o seu conteúdo semântico, faz-se necessário, antes de qualquer 

consideração mais aprofundada, analisar as diversas concepções de Estado definidas em 

ensaios filosóficos ao longo dos anos, e que se mostraram cruciais na estruturação das 

sociedades contemporâneas, as quais foram se modelando com o tempo, ungidas por 
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diferenciados valores morais e regras, exigindo, por consequência lógica, uma conduta 

proativa por parte dos Poderes legitimados para atender aos novos anseios decorrentes do 

mundo moderno . 

Concentrando-se em sua obra, em torno da problemática do surgimento do Estado 

nas sociedades primitivas, Bobbio apresenta um interessante debate que, a seu ver, está 

intimamente relacionado ao campo da antropologia cultural; para o filósofo, o qual comunga 

da linha de defesa dos antropólogos, a polêmica em torno do período exato em que se 

procedeu ao surgimento do Estado é essencialmente nominalista, considerando que existem 

sociedades primitivas que sendo ou não Estados, ora possuem, ora carecem de uma 

organização política, de forma que o que importa é a análise das semelhanças e das diferenças 

entre as diversas formas de organização social.1 

     Dalmo de Abreu Dallari, por sua vez, explica que a terminologia “Estado” traduz 

a própria existência de uma sociedade política, a qual não se cogitava antes do século XVI. 

Para os filósofos que não coadunam desta tese, independente do período histórico em que se 

manifestou, a mera formação de uma sociedade política dotada de certas características bem 

definidas é suficiente para ser reconhecida como Estado.2 

A ideia de Estado Democrático de Direito encontra suas raízes no período de 

ascensão do Constitucionalismo, momento este marcado pela luta de classes e o consequente 

reconhecimento dos direitos individuais dos cidadãos, assim, como a imposição de inúmeras 

restrições em face do Estado, limitativas de sua atuação. 

Antes de alcançar sua atual e moderna configuração, percorreu-se um longo e 

tortuoso caminho, estreitado pelos limites e conquistas do Estado Liberal, que arraigado a 

uma concepção altamente individualista, proclamava uma igualdade meramente formal e uma 

posição de neutralidade na realização dos fins sociais; na sequencia, em contraposição ao 

ideal pregado pelo Estado Liberal, verifica-se a ascensão do Estado Social, que surgiu em 

razão da opressão provocada pelo Liberalismo à classe operária composta pelos 

economicamente menos favorecidos.  

A tensão instalada diante da presença de dois fatores sociais preponderantes 

diagnosticados no período Liberal (liberdade propagada pelo Liberalismo e escravidão social 

da classe menos privilegiada) foi determinante para que a massa proletária, então relegada ao 

                                                           
1 BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade; para uma teoria geral da política. 8ªed., Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 2000, p. 75 
2 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. 22ª ed., São Paulo: Saraiva, p. 51. 
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esquecimento pela burguesia, se associasse aos vetores socialistas, dando início ao processo 

de formação do Estado Social.3 

Passado o período de insatisfação social, justificável em um primeiro momento, pela 

não intervenção do Estado na vida econômica e social do cidadão, em nome do ideal de 

liberdade propagado pela classe burguesa, e em outro pela ineficiência estrutural do Poder 

Público em garantir, sem o apoio da iniciativa privada, todos os direitos sociais a que fazem 

jus os cidadãos para se viver de forma digna, inicia-se uma nova fase responsável por 

transformar sensivelmente todo o arcabouço estrutural do Estado e o próprio sistema de 

garantias até então existente. 

A Constituição de 1988, ao prever que a República Federativa do Brasil constitui-se 

um verdadeiro Estado Democrático de Direito, elencou já em seu artigo 1º os fundamentos da 

nova ordem político-social (soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político), delineando, logo na sequencia, no artigo 

3º os seus objetivos primordiais (construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação). 

Verifica-se que as condições estruturais impostas pelo Constituinte resultam na 

formação de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, devendo, pois, os entes 

componentes das três esferas de Poder primar em sua atuação pela consecução dos ideais 

delineados na Carta Cidadã, oferecendo o necessário suporte e mecanismos que permitam a 

transposição das garantias formais para o campo da materialização, cujo alicerce é o principio 

da dignidade da pessoa humana. 

Neste viés, sendo o Constitucionalismo uma importante etapa para se alcançar o 

modelo de Estado Moderno, garantidor de direitos arraigados em diversas gerações, não se 

pode negar a valiosa contribuição contida no princípio da Separação dos Poderes, o qual se 

apresenta como um dos pilares do Estado Democrático de Direito.  

   A preocupação de se fixar um mecanismo capaz de estabelecer limitações ao 

exercício do poder estatal, evitando arbitrariedades que contrariassem as garantias individuais 

remonta ao período da Revolução Francesa, quando então se impôs à maioria dos Estados a 

                                                           
3 COPETTI, André. Direito Penal e Estado Democrático de Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, 
p. 54. 
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obrigatoriedade de atender ao princípio contido no artigo 16 da Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, cuja redação se perfaz nos seguintes dizeres: “toda sociedade na qual 

não se assegura a garantia de direitos, nem se determina a separação de poderes, considera-

se desprovida de Constituição.” 

Neste período histórico, os três nomes que mais se destacaram no estudo sobre o 

tema da separação dos poderes foram Aristóteles, John Locke e Montesquieu. 

Precursor da teoria da tripartição dos poderes, Aristóteles foi quem primeiro lançou 

as bases teóricas para a identificação das funções do Estado, o que se fez presente em sua obra 

“Política”, na qual o filosofo grego identificou a existência de três funções distintas 

concentradas na figura de uma única pessoa, responsável por editar normas gerais, promover 

o julgamento no caso concreto e, por fim, dirimir os conflitos originados pela execução das 

normas.  

Na compreensão estabelecida pelo filósofo, um tanto perfunctória em razão da 

prematura análise do tema à época, apresenta-se injusto e perigoso atribuir a uma única pessoa 

o poder de decidir por uma nação, mormente se considerar que nem mesmo a lei, fria e 

objetiva, é capaz de satisfazer tal mister. Denota-se, pois, uma preocupação já evidente em 

promover a aplicação da lei de forma a garantir resultados eficientes em prol do bem-estar da 

nação. 4 

Não obstante a valiosa e inovadora contribuição proporcionada por Aristóteles para a 

Ciência Política, a teoria da Separação dos Poderes passou a aprimorar-se com os 

ensinamentos de Montesquieu, filósofo que mais se notabilizou ao demonstrar a necessidade 

de sistematizar o funcionamento dos Poderes, estabelecendo funções típicas e bem definidas 

para cada órgão, rechaçando-se, assim, a possibilidades de arbitrariedades e concentração de 

poderes nas mãos de um poder soberano. Surge daí, a conhecida teoria dos freios e 

contrapesos. 

A Teoria liberalista da Separação dos Poderes possuía um objetivo bem definido, 

qual seja, criar meios que assegurassem a liberdade dos indivíduos, o que foi motivado de 

modo fervoroso pelo filosofo grego dada a sua evidente aversão ao Regime Absolutista que 

aniquilou as liberdades fundamentais no século XVII e início do século XVIII. 

Posteriormente, em razão das distintas realidades sociais e históricas que passaram a 

influenciar na formação dos Estados Modernos, a teoria da tripartição dos poderes passou por 

                                                           
4 DALLARI, Dalmo de Abreu. Ibid,, p. 216-217. 
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um processo de relativização e adequação, permitindo-se, pois, uma interpenetração dos 

poderes, de modo a se consentir, em caráter excepcional, o exercício de funções atípicas, além 

das típicas originariamente concebidas e ínsitas a natureza de cada órgão, sem que isso 

representasse qualquer violação ao princípio basilar do Estado Democrático de Direito.     

Destarte, a ideia de atribuir poderes típicos e atípicos para cada órgão foi 

recepcionada pelo Constitucionalismo Clássico e incorporada à Constituição de 1824 e 1988, 

as quais passaram a incluir em seus textos a existência dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário como independentes e harmônicos entre si. 

 Não obstante o vocábulo empregado pela gama de constitucionalistas e pela própria 

Constituição Federal de 1988, considerando a premissa de que todo poder é uno e indivisível, 

mais adequado seria a utilização da terminologia “função”, ao invés de “poder” para designar 

as diferentes competências dos entes legitimados.5 

 

2.1. OS EFEITOS DO MUNDO CONTENPORÂNEO E A NECESSÁRIA REVISÃO 

DA TEORIA DA SEPARAÇÃO DOS PODERES 

A exigência social de que o Estado desempenhasse suas atribuições com maior 

eficiência, rechaçando o modelo de Estado Liberal marcado por sua inatividade determinou 

uma ampliação na esfera de ação estatal, o que intensificou sua participação nos diversos 

setores da sociedade. 

A clássica Teoria da Separação dos Poderes, que se consolidou na esfera política do 

Estado Liberal dando ensejo ao surgimento do Constitucionalismo, com a finalidade precípua 

de enfraquecer o poder concentrado do Estado no século XVIII, passou a ser alvo de várias 

críticas em razão da inadequação das fórmulas propostas e os resultados obtidos notadamente 

no que concerne ao sistema de garantias. 

Os críticos do modelo de Estado Liberal argumentavam que o rigor estabelecido pela 

clássica separação de poderes (ou funções) não se amoldava ao modelo estrutural de Estado 

então vigente, marcado por vozes ecoadas da alta burguesia em defesa das liberdades 

individuais, mas destituída de qualquer materialidade ante a ausência de um Estado apto a 

garantir outros direitos de igual forma indispensáveis à promoção da dignidade humana. 

                                                           
5 FACHIN, Zulmar. Teoria Geral do Direito Constitucional. 2ªed., Londrina: Universidade Estadual de 
Londrina, 2006, p. 195. 
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Essa visão diferenciada que se impôs em face da clássica separação de poderes, 

caracterizada pela intangibilidade recíproca entre os poderes, despontou-se com o advento do 

Estado Social, momento em que o Estado, antes relegado a um segundo plano, passou a atuar 

ativamente na concretização dos sociais do cidadão, de modo a vivificar a então mumificada 

expressão “Estado Democrático de Direito”. 

Hodiernamente, não mais se admite a clássica e rígida separação das funções entre os 

Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário imaginada por Montesquieu, posto vir de 

encontro aos pilares da democracia que norteiam todo o ordenamento jurídico. Busca-se, no 

entanto, estabelecer formas diferenciadas de relacionamento, pautadas por critério de 

cooperação mútua e harmonia entre os Poderes, sem que isso venha a interferir na esfera de 

legitimidade e competência de cada qual. 

Essa ideia de cooperação vem a demonstrar uma mitigação de rigidez da base teórica 

pensada por Montesquieu acerca do princípio da separação dos poderes, resultado das 

mudanças advindas com o Estado Contemporâneo, em que novos valores foram incorporados 

ao contexto social e político.6    

Tal mudança de paradigma justifica-se pelas transformações sociais e econômicas 

ocorridas ao longo dos anos, notadamente após o advento da Revolução Francesa, marcada 

pela conquista de novas liberdades e consolidação de princípios, que determinou a decadência 

do rigorismo original da concepção teórica de Montesquieu, adequando-se à nova realidade 

ora vivenciada neste novel período. 

Em que pese a clássica separação de poderes do Estado, em funções típicas e 

atípicas, o que demonstra a postura das históricas Constituições em rechaçar o modelo 

fechado e limitado de funções, o mundo contemporâneo vem exigindo uma incorporação 

significativa de funções pelos Poderes Executivo e Judiciário, que supere a sua competência 

originária, dada a omissão do Poder Legislativo em exercer o mínimo que lhe é incumbido. 

Essa ampliação de poderes ou funções dos Estados, ora justificada pelas 

transformações socioeconômicas das sociedades contemporâneas, passou a exigir, em 

                                                           
6SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 34. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2011, p. 109.  
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contrapartida uma fiscalização ostensiva de cada Poder reciprocamente, resultando no 

reconhecimento do que se convencionou denominar “sistema de freios e contrapeso”.7 

Não raro se observa um desempenho acentuado do Poder Executivo no exercício da 

função legislativa, o que se exterioriza através das inúmeras medidas provisórias editadas, 

abarcando temáticas que poderiam estar sendo discutidas e positivadas pelo Parlamento, além 

da já conhecida atuação das agências reguladoras que emitem atos normativos infra legais, 

sufragando, de igual forma, a função que seria do Poder Legislativo.  

Todo esse processo invasivo de competências assimilado no Constitucionalismo 

Clássico, não obstante os efeitos positivos lançados no seio do Estado Democrático de 

Direito, eis que, de uma forma ou de outra, busca assegurar a concretização dos direitos 

fundamentais do cidadão, deve ser analisado com a necessária cautela, mormente quando se 

observa que outras instituições, de não menos relevância, estão sendo sufragadas por conta da 

nova sistemática.  

 

3. DA CRISE DE LEGITIMIDADE DO PODER LEGISLATIVO  

A estrutura orgânica e funcional do Poder Legislativo encontra-se criteriosamente 

delineada na Constituição Federal da República, basicamente em seus artigos 44 a 75, em cuja 

leitura infere-se o papel central da organização política do Estado Brasileiro, como fonte 

primária do direito.  

Analisando detidamente as diferentes funções, composição e competências dos 

Poderes estruturadores do Estado, denota-se que o Poder Legislativo, objeto de crítica deste 

estudo, é exercido pelo Congresso Nacional (art. 44 da CF/88), estabelecido na modalidade 

bicameral, composto pela Câmara dos Deputados, (que representa o povo, art. 45 da CF/88) e 

pelo Senado (que representa os Estados-membros, art. 46 da CF/88), possuindo, pois, 

atribuições próprias de deliberar sobre todas as matérias de competência da União (arts. 21 a 

24 da CF/88) e competências exclusivas da maior envergadura constitucional (art. 49 da 

CF/88). 

De forma estruturada, cada Casa possui competências privativas (arts. 51 e 52 da 

CF/88) sendo seus membros eleitos democraticamente pelo voto, passando a gozar de 

prerrogativas e deveres plúrimos para o livre exercício do mandato (arts. 53 a 56 da CF/88). 
                                                           

7
 PEIXINHO, Manoel Messias. O princípio da separação dos poderes, a judicialização da política e direitos 

fundamentais. Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, Vitória, n. 4, jul./dez. 2008. Disponível em: 
<http://www.fdv.br/sisbib/index.php/direitosegarantias/article/view/3/3> Acesso em: 10 ago. 2011. 
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O Poder Legislativo tem como função típica legislar sobre as matérias 

constitucionais cometidas à União por meio das variadas espécies legislativas (art. 59 da 

CF/88) e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União 

(arts. 70 a 73 da CF/88) com o auxílio do Tribunal de Contas, e como funções atípicas: a 

investigação por meio de CPI’s (art. 58 da CF/88) e o processo e o julgamento político das 

maiores autoridades do país (arts. 51, I e II e art. 52, I e II da CF/88). 

A par da importância central do Poder Legislativo na positivação de novos direitos, 

não se tem observado no exercício parlamentar brasileiro a ressonância dos anseios da 

sociedade e o exercício de uma democracia representativa. Ao contrário, percebe-se 

diuturnamente no campo legislativo uma verdadeira subserviência de sua pauta aos interesses 

do Poder Executivo, por meio da edição de Medidas Provisórias (art. 62 da CF/88), o que 

enfraquece a sua atuação, relegando-o ao segundo plano. 

Não se pode negar que o Poder Legislativo é objeto de disputa partidária, no 

denominado presidencialismo de coalização instalado no cenário político, campo fértil à 

ascendência do Poder Judiciário, que impulsionado pelo princípio da inafastabilidade do art. 

5, XXV, não se pode furtar a decidir as lides postas em juízo, havendo regra positivada por 

meio de lei ou não. 

O presidencialismo de coalização nada mais é do que a reunião forçada por interesses 

fisiológicos, de grupos de partidos políticos, que se unem em torno de um partido mais forte, 

normalmente o do Presidente da República, em um pacto de consolidação do poder, em que se 

aprovam as matérias simpáticas ao programa de governo da ocasião, sem o necessário debate 

parlamentar, crucial para a legitimidade das decisões políticas fundamentais da nação8.   

Essa subserviência do Poder Legislativo ao Poder Executivo, como se disse, abre 

caminhos para um maior ativismo judicial, pois não seria dado ao juiz decidir uma demanda 

acerca de um direito fundamental por impossibilidade jurídica do pedido, à luz do moderno 

processo civil que desconsidera a possibilidade jurídica do pedido como uma verdadeira 

condição da ação, sendo defendida pela melhor doutrina a sua exclusão da lei processual9. 

Ademais, o magistrado não pode deixar de julgar uma ação por inexistência de lei 

regulamentando o caso concreto, nos termos do art.126, do CPC, de tal maneira que a crítica 

que se faz acerca da judicialização da política tem de ser analisada com a necessária cautela, 

eis que diante de um eventual confronto de uma mora ou omissão legislativa explícita e um 

                                                           
8
 SANTOS, Fabiano. PATRÍCIO, Inês. Moeda e Poder Legislativo no Brasil: prestação de contas de bancos 

centrais no presidencialismo de coalizão. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Vol. 17, n. 49. 
9 MACHADO, Denise Maria Weiss de Paula. Da Possibilidade Jurídica do Pedido no Processo de 

Conhecimento.vol. 1,  Londrina:  Scientia Iuris, 1997. 
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direito fundamental ferido a espera de uma solução constitucional (normalmente social), não 

há outro meio do Poder Judiciário decidir senão inovando o ordenamento jurídico (figura do 

legislador positivo). 

A clássica figura do legislador negativo, encontrada no julgamento das Ações 

Direitas de Inconstitucionalidade (ADI), em que a Corte Suprema julga politicamente uma 

determinada lei inconstitucional, “corrigindo” a atuação do Poder Legislativo à luz da 

hermenêutica constitucional, não mais satisfaz a nova leitura da Constituição, de império dos 

direitos fundamentais e da necessidade de concretizar esses direitos.  

Portanto, a espera pela edição das leis programadas pela Carta Política, pelo Poder 

Legislativo, por vezes, inviabiliza a própria Constituição, mormente no campo dos direitos 

fundamentais sociais, fértil nos precedentes de omissão legislativa; destarte, se o direito 

fundamental não for efetivado diante de uma lacuna, cabe ao Poder Judiciário viabilizar o 

direito no caso concreto10.  

Não se pode olvidar, neste viés, a oportuna redação do art. 4º, da Lei de Introdução 

ao Código Civil que disciplina: “Quando a lei for omissa decidirá o caso de acordo com a 

analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”. 

Por sua vez, o artigo 126, do Código de Processo Civil, repete a mesma disposição 

da LICC, dispondo que o juiz não se eximirá de sentenciar em razão de lacuna ou obscuridade 

da lei, devendo aplicar no julgamento, em caso de inexistência de lei, a analogia, os costumes 

e os princípios gerais de direito11.  

Em suma, não é de hoje que o magistrado, afastando de suas típicas funções 

constitucionalmente definidas, é convocado a suprir lacunas determinadas pela inoperância do 

Poder Legislativo, atual como legislador positivo para o fim de apresentar soluções concretas 

e garantidoras de direitos fundamentais, nas situações em que inexiste normativa legal a tratar 

do direito posto sob a forma de demanda judicial. De há muito tempo é tradição do direito 

pátrio a lacuna não configurar motivo para o magistrado não sentenciar. 

Modernamente, a Constituição Federal de 1988 escancarou as portas do Poder 

Judiciário à população brasileira, veiculando formas estruturais de mecanismo de acesso à 

                                                           

 10 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. Direitos Fundamentais, políticas públicas e 
protagonismo judiciário. 2ª Edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 290.  
11 Art. 126. O juiz não se exime de sentenciar ou despachar alegando lacuna ou obscuridade da lei. No 
julgamento da lide caber-lhe-á aplicar as normas legais; não as havendo, recorrerá à analogia, aos costumes e aos 
princípios gerais de direito. (Redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º.10.1973) 
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Justiça12 (art. 5º, LXXIV e art. 134, caput), com a previsão das Defensorias Públicas, por 

exemplo, e formas principiológicas de abertura, com o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição (ou do controle jurisdicional), insculpido no art. 5º, XXXV13.  

Previu, ainda, a Carta Política, a figura do mandado de injunção, no art. 5º, LXXI, a 

ser impetrado “sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de 

direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 

soberania e à cidadania”. 

Percebe-se nitidamente que a mora ou a omissão legislativa são as circunstâncias que 

abrem o caminho para que a função legislativa do Estado seja atipicamente avocada pelo 

Poder Judiciário, sempre que a legitimação de um direito fundamental carecer de uma decisão 

pública para o seu exercício. 

O Supremo Tribunal Federal tem sido arvorado a legislar sobre direito fundamental 

previsto na Constituição e não regulamentado pelo Congresso Nacional, desde a sua 

promulgação.  

O desdobramento e o alcance do julgamento do mandado de injunção evoluiu desde 

a edição da nossa mais recente Carta de Princípios. 

Durante muito tempo vigorou no seio do Supremo Tribunal Federal a teoria não 

concretista, em que se reconhecia a mora legislativa e se comunicava o Poder Legislativo da 

inexistência de lei regulamentadora e da necessidade de sua edição. Qualquer outra decisão, 

por esta teoria, representaria afronta direta ao princípio da Separação dos Poderes, mas sua 

timidez deixou de produzir efeitos, por muito, na mais alta corte do país.  

A segunda teoria, mas elástica, conhecida como concretista geral, vai além da mera 

cientificação do Poder legislativo, estabelecendo que diante de ausência de norma 

regulamentadora caberia ao Poder Judiciário suprir a lacuna, permitindo-se a prolação de 

sentença pondo fim à omissão, tornando possível o exercício do direito pelo impetrante, 

ampliando seus efeitos à todos, com eficácia erga omnes (MI 670, 708 e 712).  

Para a teoria concretista individual (MI 721), o Poder Judiciário criaria a norma 

apenas para o caso individual (efeito interpartes), enquanto que a teoria concretista 

intermediária reúne a teoria não concretista com a teoria concretista individual, em que o 

Poder Judiciário comunica o órgão legislador acerca da ausência da norma regulamentadora, 

                                                           
12 Art. 5º,  LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos; Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-
lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV) 
13 Art. 5º, XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 
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fixando prazo para a sua elaboração, findo o qual, estaria autorizado o magistrado (ou 

colegiado) autorizado a suprir a falta de lei, viabilizando o direito fundamental14.  

Nos mandados de injunção de nºs 670, 708 e 712, o Supremo Tribunal Federal 

tutelou o exercício do direito de greve do servidor público, malferido pela mora legislativa 

explícita do Congresso Nacional, que desde outubro de 1988 insiste em não regulamentar este 

direito fundamental previsto no art. 37, VII, da Constituição15. 

O texto original do inciso VII exigia lei complementar, ou seja, quorum qualificado, 

para a regulação do direito de greve no serviço público. Por meio da Emenda Constitucional 

nº 19/1998 foi dada nova redação ao mencionado dispositivo, exigindo-se apenas lei ordinária 

específica para o exercício do direito. 

Nem assim houve um mínimo de sensibilidade por parte do legislador federal 

brasileiro. Já se vão vinte e quatro anos desde a promulgação da Constituição Cidadã, mas a 

tão debatida e polêmica lei de greve no âmbito da relação de trabalho entre servidor e Estado 

não foi votada, em mora explícita do Poder Legislativo. 

Desta forma, por meio da aplicação a teoria concretista, o Supremo Tribunal Federal 

decidiu, nos Mandados de Injunção acima mencionados, que diante da omissão legislativa 

explícita, deveria se aplicar a Lei nº 7.783/89, que regula o direito de greve no regime 

privado, até que sobrevenha a lei específica regulamentando a questão, explicitando que o 

direito constitucional do art. 37, VII, da CF, tem eficácia imediata16. 

                                                           
14 ARAÚJO, Luiz Alberto David. Martin, GARCIA, Andréia Garcia. GONÇALVES, Ana Catarina Piffer. 
Mandado de Injunção: garantia constitucional à regulamentação dos tratados internacionais de direitos humanos 
fundamentais das pessoas com deficiência. Vol.32(62), São Paulo: Revista Sequência - Estudos Jurídicos e 
Políticos, 2011. 
15 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei 
específica; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
 16 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Parágrafo único do art. 1º do Decreto estadual n.° 1.807, publicado 
no Diário Oficial do Estado de Alagoas de 26 de março de 2004. 3. Determinação de imediata exoneração de 
servidor público em estágio probatório, caso seja confirmada sua participação em paralisação do serviço a título 
de greve. 4. Alegada ofensa do direito de greve dos servidores públicos (art. 37, VII) e das garantias do 
contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV). 5. Inconstitucionalidade. 6. O Supremo Tribunal Federal, nos 
termos dos Mandados de Injunção n.ºs 670/ES, 708/DF e 712/PA, já manifestou o entendimento no sentido 
da eficácia imediata do direito constitucional de greve dos servidores públicos, a ser exercício por meio da 
aplicação da Lei n.º 7.783/89, até que sobrevenha lei específica para regulamentar a questão. 7. Decreto 
estadual que viola a Constituição Federal, por (a) considerar o exercício não abusivo do direito 
constitucional de greve como fato desabonador da conduta do servidor público e por (b) criar distinção de 
tratamento a servidores públicos estáveis e não estáveis em razão do exercício do direito de greve. 8. Ação 
julgada procedente.  
(ADI 3235 / AL, Relator Min. CARLOSVELLOSO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. GILMAR MENDES (art. 38, 
II, RISTF), Julgamento:  04/02/2010, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, DJe-045  DIVULG 11-03-2010  
PUBLIC 12-03-2010.  
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No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277/DF e da Arguição de 

Descumprimento de preceito Fundamental nº 132/RJ, que tratam da união homoafetiva e do 

seu reconhecimento como instituto jurídico de entidade familiar, o Supremo Tribunal Federal 

novamente veio a suprir uma omissão legislativa, eis que o tema é recorrente há anos na 

sociedade brasileira, havendo inúmeros projetos de lei no Congresso Nacional (4530/2004, 

6297/2005, 580/2007, 4914/2009, 3712/2008, 2285/2007, 2383/2003 e 1151/1995, 

6960/2002, na Câmara, e 612/2011 no Senado, dentre outros). 

Na ementa de ambos os julgados concluídos em 05 de maio de 2011 e publicados em 

14 de outubro de 2011, consta a lição de respeito à dignidade da pessoa humana, que não pode 

ficar ao sabor da omissão legislativa inconstitucional, dando interpretação conforme a 

Constituição ao art. 1723, do Código Civil, reconhecendo a união homoafetiva como família, 

nas relações contínuas, públicas e duradouras, entre pessoas do mesmo sexo17. 

O último caso a que se propõe tratar, como exemplo de ativismo judicial pelo 

Supremo Tribunal Federal diante da morosidade legislativa, refere-se à questão da criação de 

municípios, após a edição da Emenda à Constituição nº 15/1996, que alterou a redação do § 4º 

do art. 18, da Magna Carta18. 

Nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 3316/MT, 2240/BA, 3489/SC e 

3689/PA, o Supremo Tribunal Federal, nas sessões de 09 e 10/05/2007, julgou 

inconstitucionais as leis criadoras dos municípios de Santo Antônio de Leste/MT e Luís 

Eduardo Magalhães/BA, e do desmembramento dos Municípios de Campos Novos/SC e 

Água Azul/PA, sem pronúncia de nulidade, pelo prazo de 24 meses, na esteira do que fora 

decidido no Mandado de Injunção nº 725, em que a Suprema Corte, à guisa do princípio da 

segurança jurídica em benefício da preservação do município e do princípio da continuidade 

do Estado, determinou ao Congresso Nacional que no prazo de 18 meses editasse a lei 

complementar federal do § 4º do art. 18 da CF, reconhecendo-se a existência consolidada do 

Município baiano acima referido19. 

                                                           

 17 ADPF 132 / RJ - ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Julgamento:  05/05/2011, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, DJe-198 
DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011. 
ADI 4277/DF - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, 
Julgamento:  05/05/2011, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011. 
18 § 4º - A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro 
do período determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às 
populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e 
publicados na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 1996).    
 
19 ADI 3689 / PA, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Julgamento:  10/05/2007, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, 
DJe-047  DIVULG 28-06-2007  PUBLIC 29-06-2007 
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O julgamento dessas ADI’s impulsionou o Congresso Nacional a promulgar a 

Emenda à Constituição nº 57, em dezembro de 2008, convalidando “os atos de criação, fusão, 

incorporação e desmembramento de Municípios, cuja lei tenha sido publicada até 

31/12/2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época 

de sua criação”. 

A Emenda à Constituição nº 57 simboliza a modo com que o nosso Parlamento 

encara suas funções constitucionais. De forma a demonstrar sua independência constitucional, 

não editou a lei complementar federal do § 4º do art. 18, da Lei Maior, mas promulgou 

Emenda reconhecendo a criação de Municípios consolidados no tempo (dezembro de 2006), 

deixando em aberto a regulamentação específica da possibilidade de criação, incorporação, 

fusão e desmembramento de novos entes municipais, mantendo, assim, a possibilidade de 

ingerência política do Poder Judiciário neste assunto caro à Federação Brasileira, omitindo-se 

o Poder Legislativo no seu dever típico. 

 

4. O ATIVISMO JUDICIAL E O PAPEL DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NO 

PROCESSO DE FORTALECIMENTO DA DEMOCRACIA 

 

Ativismo judicial é o termo utilizado para justificar uma atuação mais intensa e 

ampla do Poder Judiciário no trato de questões políticas e sociais, as quais deveriam ser 

levadas ao crivo de um processo político majoritário, mas que em razão da mora do 

Parlamento, acaba por determinar uma nova tendência constitucional que remodela a clássica 

separação de poderes proposta por Montesquieu, harmonizando-os todos, ainda que exercidos 

de forma una e independente, de forma a garantir a consecução dos valores constitucionais. 

Para o doutrinador Luís Roberto Barroso, é possível verificar a incursão do 

fenômeno sob enfoque em situações cuja inércia do Parlamento ofende frontalmente direitos e 

garantias fundamentais, exigindo uma conduta proativa do Poder Judiciário, a saber: (I) “a 

aplicação direta da Constituição a situações não expressamente contempladas em seu texto e 

independentemente de manifestação do legislador ordinário”; (II) “a declaração de 

                                                                                                                                                                                     

ADI 3489 / SC, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Julgamento:  09/05/2007, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, 
DJe-072  DIVULG 02-08-2007  PUBLIC 03-08-2007 
ADI 3316 / MT , Relator(a):  Min. EROS GRAU, Julgamento:  09/05/2007, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, 
DJe-047  DIVULG 28-06-2007  PUBLIC 29-06-2007 
ADI 2240 / BA, Relator(a):  Min. EROS GRAU,  Julgamento:  09/05/2007, Órgão Julgador:  Tribunal Pleno, 
DJe-072  DIVULG 02-08-2007  PUBLIC 03-08-2007 
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inconstitucionalidade de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios 

menos rígidos que os de patente e ostensiva violação da Constituição”; (III) “a imposição de 

condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas”.20  

Com efeito, o ativismo judicial, ou então, judicialização da política, faculta ao 

magistrado transpor os limites objetivos e neutros da lei, adequando a sua sistemática às 

particularidades do caso concreto, o que de certa forma permite a criação de novos direitos, 

então não positivados no ordenamento jurídico, mas que aguardam uma resposta por parte do 

Estado, de modo a corporificar os princípios jurídicos constitucionais que norteiam e se 

apresentam ínsitos a qualquer inovação legislativa. 21 

Não obstante os infindáveis benefícios listados diante da nova tendência propagada 

pelo ativismo judicial, acompanhado das exigências ditadas pelo mundo contemporâneo, não 

se pode olvidar que a supressão do processo de discussão política, que envolve a análise de 

temas os quais exigem uma discussão mais ampla por parte do Parlamento, determina a 

formação de uma zona nebulosa entre os aspectos jurídicos e políticos então ponderados para 

se decidir o caso concreto. 

Neste viés, surge a problemática conclamada por diversos juristas que se aventuram a 

escrever sobre o tema acerca de uma possível violação do princípio da separação dos poderes, 

considerando os limites de atuação do Poder Judiciário; em outras palavras, a questão 

principal colocada em debate diz respeito ao temor provocado por esta zona nebulosa e até 

então desconhecida, de que haja uma desarmonização das funções estatais e a consequente 

sobreposição do Poder Judiciário sobre os demais, diante do excesso de “poder” a ele 

conferido. 

Este indesejável governo dos juízes que se busca evitar justifica-se não porque se 

pretende abnegar por completo a ideia de desneutralização política do Poder Judiciário, mas 

pelo fato de que os magistrados, ao contrário dos representantes dos demais poderes não se 

apresentam como entes eleitos pelo princípio majoritário, além de não possuir mandatos 

fixos.22 

Necessário ponderar no cenário político e social em que a sociedade está inserida os 

valores e princípios que se encontram em cheque e envolvem a problemática do ativismo 

                                                           
20 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da 
doutrina e análise crítica da jurisprudência. – 4ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 335 
21 CARDOSO, Oscar Valente. Ativismo judicial ou inativismo parlamentar?. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 
2865, 6 maio 2011. Disponível em: http://jus.uol.com.br/texto/19047 .Acesso em: 15 de dezembro de 2012. 
22APPIO, Eduardo. Controle judicial das políticas públicas no Brasil. Curitiba: Juruá, 2005. p.158. 
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judicial, a fim de que alcançar a necessária conclusão acerca dos possíveis benefícios ou 

prejuízos de que pode resultar.  

Importante lembrar, neste contexto, que o Poder Judiciário é ator do princípio 

contramajoritário, responsável pela ressonância das vozes das minorias, fazendo ecoar por 

suas decisões os comandos constitucionais quando desrespeitados pelos representantes eleitos 

pelo voto popular, sejam parlamentares ou membros do Poder Executivo. 

As decisões proferidas contramajoritariamente nem sempre são as mais populares23, 

pois vão de encontro a um pensamento cristalizado pela maioria do cenário político; no 

entanto são fundamentais no reforço do pilar democrático argumentativo desempenhado pelo 

Poder Judiciário de salvaguarda da Constituição.      

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas linhas anteriores, apresentou-se um quadro de tensão entre dois Poderes da 

República, Legislativo e Judiciário, marcado por uma acentuada preponderância do último 

diante da escalada omissão e inércia legislativa porque passa o cenário político brasileiro.  

Como restou delineado no ensaio introdutório, o objetivo identificado neste trabalho 

científico não guarda correlação com o fenômeno do ativismo sob o viés da “invasão judicial” 

na escolha das políticas públicas, propriamente ditas, aquelas implementadas diretamente pelo 

Poder Executivo; limitou-se, ao contrário, a proceder uma abordagem acerca da necessidade 

de salvaguardar e criar meios para o exercício de direitos fundamentais previstos no texto 

constitucional, que a princípio deveriam ser implementados por meio da edição de leis 

democráticas, votadas sob a égide do processo legislativo constitucional, mas que por omissão 

legislativa explícita acabam por serem viabilizados pelo Poder Judiciário, mormente pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

O descrédito das instituições legislativas (Câmaras Municipais, Assembleias 

Legislativas e Congresso Nacional) perante a população, ante os reiterados casos de 

corrupção, de tratamento da coisa pública com desleixo, e confusão de interesses particulares 

e públicos, impulsiona o Poder Judiciário a assumir um papel proativo de legislador 

positivo24.  

                                                           
23 Barroso, Luís Roberto. Retrospectiva 2008. Judicialização, Ativismo e Legitimidade Democrática. Revista 
Eletrônica de Direito de Estado nº 18, Salvador/BA, pág. 11. 
24 DUTRA, Claudia Rosana de Freitas. A Crise da Representatividade Política e a Jurisdição Constitucional: 
Uma Discussão sobre a Participação Política no Estado Democrático de Direito. Anais do XIX Encontro 
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O retratado cenário de crise de legitimidade do Poder Legislativo é agravado pela 

voracidade na edição de Medidas Provisórias (art. 62, da CF); a pauta do Congresso Nacional 

é tomada a reboque pelo Poder Executivo e o legislador pátrio segue navegando a onda do 

presidencialismo de coalizão, avalizando a escolha política do bloco partidário da situação, 

votando favoravelmente aos anseios dos governantes de plantão, sem apresentar um projeto 

político de nação à sociedade brasileira. 

Assuntos polêmicos como a união homoafetiva, o aborto, o direito de greve do 

servidor público, a criação de municípios, o imposto sobre grandes fortunas, são exemplos 

não legislados de que o Parlamento foge de sua missão constitucional. O fortalecimento do 

regime democrático depende mais da atuação ativa do Poder Legislativo do que do ativismo 

judicial. 

Enquanto perdurar esta postura subserviente do Congresso Nacional e não se 

reformar os pilares das decisões políticas fundamentais, os fundamentos da República 

Brasileira e os objetivos estruturantes do nosso Estado Democrático de Direito ficam à 

margem da realização possível. A formulação de uma reforma política seria urgente para 

alguns.25. 

Talvez, pode parecer prematuro pensar numa reforma política abrangente. A 

proibição de coligações partidárias para os cargos da representação parlamentar proporcional 

(vereador, deputado estadual, deputado federal e senador) e majoritária (senador) significaria 

um avanço, pois os partidos políticos anões teriam reduzidas chances de atingir o coeficiente 

eleitoral e de ascender à Câmara dos Deputados ou eleger Senadores, sendo absorvidos pelos 

partidos políticos maiores, paulatinamente, reduzindo a margem de formação de blocos 

parlamentares subservientes ao presidencialismo de coalizão.  

Noutro giro, o problema maior é de postura republicana. Não há reforma política que 

seja suficiente para equilibrar o jogo democrático sem a modificação dos anseios daqueles que 

ascendem a um mandato político. Enquanto o interesse privado preponderar no exercício do 

mandado parlamentar, maior a tendência da inércia legislativa permanecer a desguarnecer os 

direitos postos na Constituição Federal, abrindo um caminho livre ao novo legislador da 

República Brasileira do século XXI, o juiz togado, concursado ou não, alçado às instâncias 

superiores do Poder Judiciário.       

                                                                                                                                                                                     

Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza em Junho de 2010. Disponível em: http://conpedi.org.br. Acesso 
em: 10 de novembro de 2012. 
 
25 LARAYA, Larissa Benez. Desafios do Poder Legislativo: Reforma Política Já. Anais do XVII Congresso 
Nacional do CONPEDI, realizado em São Paulo em novembro de 2009. Disponível em http://conpedi.org.br. 
Acessado em 18 de novembro de 2012. 
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Adriana Gomes Medeiros de Macedo 

Artur Cortez Bonifácio 

 

RESUMO 

 

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, surge, no Brasil, um novo modelo 

constitucional que preconiza a concretização dos direitos fundamentais, por meio da expansão 

da jurisdição constitucional, trazendo à discussão o debate sobre a legitimidade democrática à 

efetivação da Carta Política. O Supremo Tribunal Federal tem sido chamado a pronunciar-se 

quanto a questões de cunho social, político e econômico da sociedade brasileira, cujas 

atribuições naturais seriam de incumbência das funções Legislativa e Administrativa. 

Evidencia-se, de fato, um número crescente de judicialização das relações sociais, operando-

se a transferência do debate da arena política para a esfera judicial, pondo-se em relevo o 

papel da Corte Suprema na conformação das políticas públicas com a ordem jurídico-

constitucional, igualmente, resguardando-se a supremacia da Constituição. Dessa forma, 

através de uma metodologia teórico-descritiva, realizada a partir da análise de doutrinas 

jurídicas e da legislação, o presente trabalho objetiva demonstrar que na raiz das causas de 

expansão da jurisdição constitucional está, sim, a omissão das demais funções do Estado, 

designadamente, do Legislativo, ante a ausência de produção normativa e do Executivo em 

realizar a Constituição por meio das políticas públicas, sendo mister, revisitar a teoria da 

separação  dos Poderes. Com tal feição, o Supremo Tribunal Federal está no centro decisório 

entre os sistemas político e jurídico e tem se destacado na afirmação da soberania estatal. 

PALAVRAS-CHAVE: Concretização; Jurisdição Constitucional; Supremo Tribunal Federal; 

Soberania 
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ABSTRACT 

 

After the promulgation of the Constitution of 1988, appears in Brazil, a new constitutional 

model which advocates the implementation of fundamental rights, through the expansion of 

constitutional jurisdiction, bringing the discussion to the debate on democratic legitimacy to 

the execution of the Constitucion. The Supreme Court has been called upon to analyses issues 

of social, political and economic development of Brazilian society, whose duties would be 

natural tasks of Legislative and Administrative functions. It is evident, in fact, a growing 

number of judicialization of social relationships, operating the transfer of the debate from the 

political arena to the judicial sphere, putting into emphasis the role of the Supreme Court in 

shaping public policy with the legal-constitucional order , also protecting the supremacy of 

the Constitution. Thus, through a descriptive methodology, analysing of legal doctrines and 

legislation, this paper aims at demonstrating that, on the cause of the expansion of constitu-

tional jurisdiction, is the omission of other state functions, namely, the Legislature, faced with 

the lack of law production, and the Executive, in accomplishing the Constitution through pub-

lic policy, being necessary to revisit the theory of separation of powers. With this feature, the 

Supreme Court is in the making between the legal and political systems and has excelled in 

the assertion of state sovereignty. 

KEYWORDS: Achievement. Constitutional Jurisdiction. Supreme Court. Sovereignty 

 

SUMÁRIO 

 

1 Introdução 2 A interpretação do direito: a superação do modelo Positivista 3 O avanço da 

jurisdição constitucional 4 Supremo Tribunal Federal: entre o direito e político, caminhos para 

a afirmação da soberania estatal 5 Conclusão 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Após a Constituição de 1988, com a adoção de um novo modelo constitucional, o 

qual tem como basilar a efetivação de um Estado Democrático de Direito, o Poder Judiciário 

passou a ter um papel de grande relevância no cenário brasileiro. Atribuiu-se ao Supremo 

Tribunal Federal a missão de ser o guardião da Constituição Federal. 

Ante a inércia dos Poderes Executivo e Legislativo, atualmente acomodados com a 

expansão da jurisdição constitucional, o STF tem sido chamado a se pronunciar sobre temas 
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dos mais relevantes, visando efetivar a realização dos direitos fundamentais, matérias estas 

que caberiam ao Legislativo regulamentar e ao Executivo realizar. O Poder Judiciário deixou 

de ser apenas mero aplicador da lei, “boca da lei”, assim chamado por Montesquieu e passou 

a ter uma preocupação social, e, por conseguinte, uma posição de destaque no Estado 

Contemporâneo. 

Em razão disso, parte da doutrina entende que a intromissão indevida do Judiciário 

nos demais poderes fere o princípio da Separação dos Poderes, põe em risco à legitimidade 

democrática e ainda falam acerca da politização dessas decisões. 

Impende destacar que prevalece o entendimento que nos Poderes Legislativo e 

Executivo, democraticamente eleitos, teoricamente, repousaria um grau de “legitimação”, 

mais evidente do que no Poder Judiciário, em função mesmo da regra majoritária. 

À interpretação da legislação pelo Judiciário, desde Kelsen, envolve a criatividade, 

pois que toda interpretação tem uma porção intrínseca de criatividade, pois a criatividade 

respeita elementos processuais e substanciais, ainda que se não possa confundi-la com a 

discricionariedade arbitrária. 

Trata-se de erro do jurista querer afastar a norma constitucional de sua substância 

política e ideológica, que dá substrato ao direito. Está à interpretação constitucional entre o 

jurídico e o político, sendo necessário o equilíbrio desses dois sistemas para a solução da 

balança constitucional. 

Depreende-se, portanto, a impossibilidade de um texto legal pronto e acabado, em 

que não haja margem de interpretação. Ressalta-se que na Constituição Federal estão 

presentes diversas normas principiológicas para a concretização dos direitos fundamentais 

dadas pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal. 

Sob o aspecto metodológico utilizou-se a o método teórico-descritivo, a partir da 

pesquisa na doutrina e na legislação acerca do tema (livros, artigos, sites). Neste trabalho, 

realizar-se-á uma abordagem sobre a história do constitucionalismo ocidental moderno, com 

enfoque no constitucionalismo contemporâneo, apontando-se suas principais características, 

dentre elas: o reconhecimento da força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição 

Constitucional, especialmente o protagonismo do Supremo Tribunal Federal, buscando-se 

compreender o papel atual dessa Corte na sociedade. 

Para tanto, no particular, a omissão dos denominados Poderes Legislativo e 

Executivo é a causa do protagonismo do Supremo Tribunal Federal, sendo certo que, na atual 

quadra em que se encontra o Estado Brasileiro, a tradicional separação dos Poderes ganhou 

renovada feição, marcada pela atuação do Supremo Tribunal Federal na concretização dos 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

436



direitos e afirmação da soberania estatal. 

  

2 A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO: A SUPERAÇÃO DO MODELO POSITIVISTA 

 

A interpretação do direito consiste na atividade de compreensão das normas 

jurídicas. Entretanto, a atividade interpretativa não se limita na mera compreensão dos textos 

normativos, é preciso ir mais além, é necessário compreender também os fatos. 
 
Como e enquanto interpretação/aplicação, ela parte da compreensão dos textos 
normativos e dos fatos, passa pela produção das normas que devem ser ponderadas 
para a solução do caso e finda com a escolha de uma determinada solução para ele, 
consignada na norma de decisão (GRAU, 2006, p.26). 

 

É preciso ainda compreendermos que não existe interpretação sem concretização, se 

quisermos visualizar o sistema jurídico com um caráter pragmático. 

Na Hermenêutica Constitucional, defende Peter Häberle (1997, p.19-28), que a 

interpretação constitucional é uma atividade que, potencialmente, diz respeito a todos, e não a 

um evento exclusivamente estatal. 

Historicamente, a hermenêutica adentrou ao domínio das ciências humanas e da 

filosofia, e no atual momento histórico tem adquirido diversos significados. 

No entendimento de Raimundo Falcão: 
 

Os estudos hermenêuticos devem voltar-se sobretudo para o fenômeno da linguagem 
e para os demais fenômenos objetivos a interpretar. Seria descabido pensar, contudo, 
que eles nada tenham a ver com os meandros psicológicos e com os labirintos do 
entendimento, é um processo que se desenrola no recesso daqueles. A linguagem, 
por exemplo, é, de resto, revelação do íntimo do ser humano e é também 
desvendamento no íntimo do ser humano. É, outrossim, ligação psíquica que une, 
em mão dupla, o ser humano ao mundo, mundo, este, no qual são também seus 
semelhantes (FALCÃO, 2004, p. 93). 
 

Destaca-se que o atual estudo do direito constitucional, notadamente quanto aos 

problemas envolvendo os direitos fundamentais, está voltado para o campo da filosofia do 

Direito, pela contribuição por esta dada, por meio do surgimento de novas teorias, no fértil 

campo do que se convencionou chamar de pós-positivismo. 

No Positivismo estabeleceu-se uma separação rigorosa do direito e da moral. 

Segundo Kelsen (2000, p. 76): “a validade de uma ordem jurídica positiva é independente da 

sua concordância ou discordância com qualquer sistema de Moral”. 

Percebe-se que o positivista faz uma clara distinção entre as normas jurídicas e as 

normas morais. A seu sentir, cabe ao juiz, quando da solução do caso concreto, observar tão 
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somente as normas jurídicas, não levando em conta a aplicação de qualquer norma de caráter 

moral de uma determinada comunidade. Utiliza-se a racionalidade teórica. 

No Pós-Positivismo, há uma reaproximação entre o direito e a moral para solução 

dos problemas jurídicos. Surge a teoria dos Princípios de Dworkin, a qual identifica a 

insuficiência do Positivismo Jurídico, reconhecendo a normatividade dos princípios jurídicos, 

assim não só as regras, mas também os princípios são normas jurídicas (MOTA, 2006, p. 34). 

O surgimento do Pós-Positivismo ocorreu com o declínio do Positivismo no Estado 

Liberal. O Constitucionalismo entrou numa nova fase, na qual se reconheceu a importância 

fundamental dos princípios, com a substituição do método tradicional da subsunção pela 

ponderação. Nessa nova perspectiva, Estado e a Sociedade se interpenetraram, com alta dose 

de politização. Houve a prevalência do social sobre o jurídico. 

As escolas hermenêuticas contemporâneas, com base na filosofia da linguagem, 

diminuíram a crença na vinculação do aplicador do direito a uma suposta vontade da lei ou do 

legislador, apartada de um contexto histórico e de um intérprete munido de pré-compreensões, 

o que é consubstanciado na norma com textura aberta, na distinção entre interpretação e 

aplicação da lei, na crença de princípios e valores insertos no texto constitucional. 

Como nos ensina Bonavides (2007, p. 477), perde a hermenêutica a firmeza do 

modelo clássico, que tinha seu basilar numa lógica imbatível. A interpretação já não se volve 

para a vontade do legislador ou da lei, mas se entrega à vontade do intérprete ou do juiz, num 

Estado que deixa de ser o Estado de direito clássico para se converter em um Estado de 

justiça, ensejando novos métodos de interpretação constitucional. 

No nosso cotidiano vemos a existência de decisões opostas acerca de uma mesma 

matéria, em situações idênticas e com os mesmos elementos normativos. Indaga-se qual a 

decisão é a correta? 

Existem diversas teorias da argumentação que explicam tal situação, mas esse 

trabalho não pretende aprofundar nessa temática. Sem embargo, recorre-se ao escólio de 

Barroso (2004, p. 342-343) para sistematizar três parâmetros elementares ao controle da 

argumentação. 

O primeiro parâmetro aduz que a argumentação jurídica deve ser capaz de apresentar 

fundamentos normativos (implícitos que sejam) que a apoiem e lhe deem sustentação. Barroso 

quer nos dizer que não basta o bom senso e nem o sentido de justiça especial, é preciso que o 

intérprete demonstre os elementos da ordem jurídica que basearam aquela decisão. 

O segundo parâmetro diz respeito à possibilidade de universalização dos critérios 

adotados pela decisão. Com base no imperativo da isonomia, que os critérios utilizados para a 
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solução de um determinado caso possam ser transformados em regras gerais para hipóteses 

semelhantes, o que possibilita a melhor visualização de desvios e inconsistências 

argumentativas. 

Conclui Barroso, o terceiro e último parâmetro para o controle da argumentação 

jurídica é que o intérprete não deve desconectar-se da realidade e das consequências práticas 

de sua atuação. Sua atividade envolverá um equilíbrio entre a prescrição normativa 

(deontologia), os valores em jogo (filosofia moral) e os efeitos sobre a realidade. 

Ressalta-se que esses parâmetros somente serão adequados para a validade de uma 

argumentação que considere as premissas fáticas e a incidência de certas normas, concluindo-

se que uma consequência jurídica deve ser aplicada ao caso em análise. 

A atividade de aplicação do direito pelo juiz guarda uma intrínseca relação entre o 

direito e a política. A interpretação deve estar voltada para a concretização da norma, 

considerando-se o contexto político em que ela está inserida. Deve-se fazer a leitura do texto e 

o seu contexto. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o marco histórico propulsor do Novo 

Constitucionalismo. Ela representa um divisor de águas entre o Estado de regime autoritário 

instalado nas décadas de 1960 e 1970 e a passagem para o Estado Democrático de Direito. 

Houve uma violenta ruptura entre a violência institucionalizada do período ditatorial para a 

efetivação de um novo sistema constitucional fundado na dignidade da pessoa humana. 

Surgiu um novo modelo democrático a ser perseguido, o qual busca assegurar 

valores supremos de uma sociedade fraterna, a dignidade humana, os direitos individuais e 

sociais, cabendo ao direito constitucional proteger e lutar para a efetivação desses direitos. 

Está, ainda, Luís Roberto Barroso (2009, p. 250) a afirmar que o novo direito 

constitucional ou neoconstitucionalismo é resultante do reencontro entre a ciência jurídica e a 

filosofia do direito, através do qual os valores morais disseminados em uma sociedade, em 

dado momento histórico e lugar substancializam-se em princípios e estes passam a integrar a 

Constituição, de forma explícita ou implícita, havendo uma reaproximação entre o direito e a 

moral. 

Com o Novo Constitucionalismo desenvolvido nos moldes ocidentais, e em especial 

no Brasil, vislumbramos algumas características marcantes: a força normativa da 

Constituição, a filtragem constitucional1 realizada no ordenamento jurídico brasileiro, o 

                                                
1 A Constituição transforma-se no filtro através do qual se deve ler todo o direito infraconstitucional. In: 
BARROSO, Luís Roberto, Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 
construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. Op. cit. p. 86. 
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reconhecimento da força normativa dos princípios, a expansão da jurisdição constitucional, o 

desenvolvimento de novas dogmáticas de interpretação. 

A Constituição foi dotada de caráter imperativo e suas disposições passaram a ser 

obrigatórias para todos; sua inobservância ensejou mecanismos próprios de coação. O direito 

infraconstitucional passou a pautar sua conduta em observância aos preceitos contidos na Lei 

Maior e os princípios por estarem abrigados na Constituição passaram a ter força de norma. 

Houve ainda à expansão de tribunais constitucionais, que passaram a proteger os 

direitos fundamentais, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal. 

A conduta do Judiciário atualmente é dirigida à defesa e concretização dos direitos 

fundamentais, ao contrário da concepção clássica inspirada por Montesquieu2. 

Em sendo assim, é possível reconhecer uma nova realidade vivenciada pela 

sociedade brasileira e que tem como papel de destaque o Poder Judiciário, o avanço das 

funções da jurisdição constitucional, característica marcante de um estágio 

neoconstitucionalista3. 

A relevância dos casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal e a midiatização da 

importância desses casos tem provocado um maior interesse da população por temas 

constitucionais, passando-se a ter uma maior atenção ao discutido na Suprema Corte 

brasileira, sabido que o debate do direito é um debate constitucional, é um debate de 

cidadania. 

Aliás, uma das críticas tecidas ao constitucionalismo latino-americano é que a 

atuação do Poder Judiciário não é apenas um problema de efetividade do judiciário e dos 

demais poderes, mas sim de legitimidade, o que pode invocar problemas ligados à investidura. 

Nesse sentido, o mecanismo de investidura dos membros do STF é resultante da 

vontade da Presidência da República, com a aprovação pelo Senado federal, estando este a 

representar os Estados da Federação, conforme disposto no art. 84, XIV, da Constituição 

Federal: 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 
[...] 
XIV - nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os Ministros do Supremo 

                                                
2 Segundo Montesquieu, o juiz é apenas a boca que profere as palavras da lei, tendo um papel de neutralidade, 
sendo inconcebível o exercício de atividade outra que não a de mera subsunção, seguindo a literalidade da lei, 
com entendimentos fixos, e somente o Legislativo, por meio do Corpo dos Nobres, poderia valer-se da equidade 
ao apreciar as matérias jurisdicionais. In: NOVELINO, Marcelo. et al. Leituras complementares de direito 
constitucional: Teoria da Constituição. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 294. 
3 O autor aduz que há uma nova forma de conceber o direito no Estado Contemporâneo, o qual reaproxima o 
direito da moral no campo da filosofia. Direitos fundamentais e estado constitucional: estudos em 
homenagem a J.J. Gomes Canotilho/coordenação George Salomão Leite, Ingo Wolfgang Sarlet. – São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais; Coimbra (PT): Coimbra Editora, 2009, op. cit. p.32. 
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Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os Governadores de Territórios, o 
Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores do banco central e 
outros servidores, quando determinado em lei; 

 

Em sendo assim, o método político de indicação pode representar em atuação 

dissociada da vontade da comunidade, refletindo, num plano posterior, anterior ausência de 

participação popular4. 

 

3 O AVANÇO DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Fazendo uma análise da nossa história, podemos depreender que praticamente todas 

as constituições promulgadas no século XX, no pós Segunda Guerra, como uma reação ao 

regime de violência e perversão anteriormente instalado, demonstraram uma proteção aos 

direitos fundamentais, notadamente na Alemanha, Itália, França, Argentina e também no 

Brasil. 

Deste modo, em razão das características econômicas, políticas, constitucionais e 

sociais vivenciadas em momento histórico anterior, houve uma profunda mudança na função 

jurisdicional, e estas circunstâncias contribuíram para o acentuado ativismo judicial ora 

vivenciado. 

No Brasil, a jurisdição constitucional está voltada para o julgamento de matéria 

constitucional, devendo propiciar o acesso ao cidadão de meios para salvaguardar os direitos e 

garantias fundamentais. Foi adotado um sistema de controle de constitucionalidade, que 

quando exercido pelo Poder Judiciário, tem seu fundamento em um modelo misto: o modelo 

norte-americano, de controle difuso, manifestado de forma incidental, no caso concreto e o 

modelo europeu inspirado em Kelsen, por meio do controle concentrado de 

constitucionalidade, no qual se ataca o ato normativo, independentemente de um caso 

concreto (LIMA, 2009, p. 27-28). 

Dessa forma, a jurisdição constitucional é uma instância de poder contramajoritário, 

vez que sua função é anular atos normativos votados e aprovados por agentes políticos, eleitos 

pelo sistema majoritário como representantes do povo. 

No entender de Lima (2009, p. 203), no Brasil está presente o modelo de jurisdição 

                                                
4 No entendimento de Cynara Mariano, uma das objeções feitas à legitimidade de origem do Judiciário para a 
defesa da Constituição é de se atribuir a um órgão não eleito democraticamente, e portanto, sem responsabilidade 
popular, o poder de indicar aos órgãos representativos do povo – Executivo e Legislativo – a forma de governar e 
de legislar. In: MARIANO, Cynara Monteiro. Legitimidade do direito e do poder judiciário: 
neoconstitucionalismo ou poder constituinte permanente? Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 147. 
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procedimentalista e o modelo de jurisdição substancialista, sendo que, no primeiro modelo, é 

defendido o procedimento de construção de direitos pela participação do cidadão; no segundo, 

as ações denotam a existência de um ativismo construtor e concretizador de direitos pelo juiz 

constitucional. 

A jurisdição constitucional tem como núcleo fundamental os direitos fundamentais 

dos cidadãos, devendo assegurar a concretização desses direitos, verificando a pertinência 

com o sistema jurídico-constitucional e com os fins apregoados na Constituição, notadamente: 

a dignidade da pessoa humana, legalidade, devido processo legal, direitos sociais, dentre 

outros. 

O Poder político é o poder criado e legitimado no âmbito de uma sociedade a partir 

da manifestação soberana do poder social, com a missão de estruturar, organizar essa 

sociedade, por meio do estabelecimento de normas de conduta, como forma de possibilitar a 

convivência social. Já o poder jurídico é o poder do direito e das normas estabelecidas dentro 

de uma sociedade, o qual tem como finalidade estabelecer limites para as condutas individuais 

e propiciar uma convivência harmônica entre o corpo social (PIMENTA, 2009, p. 14). 

No Brasil cabe ao Supremo Tribunal Federal a função de manifestar-se, em última 

instância, sobre matéria constitucional, cabendo-lhe a última palavra sobre a interpretação da 

Constituição. 

Nada obstante, a tarefa de interpretação constitucional incumbe aos três poderes do 

Estado: Executivo, Legislativo e Judiciário, como intérpretes da Constituição. Cabe ao 

Legislativo a interpretação da Constituição quando da confecção das leis, de modo que estas 

não violem o texto Constitucional. Ao Executivo, cabe interpretar a Constituição em sua 

atividade administrativa, de modo que os atos administrativos praticados não contrariem a 

Constituição. Por último, cabe ao Judiciário proferir decisões aos casos concretos com 

respeito à Carta Constitucional. 

No Brasil, a interpretação realizada pelos órgãos do Poder Judiciário tem maior 

destaque, resultando na realização do controle judicial por meio do método difuso ou 

concentrado realizado, pelo Supremo Tribunal Federal, a quem cabe à prerrogativa de resolver 

qualquer controvérsia no relativamente ao texto constitucional. 

 

4 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ENTRE O JURÍDICO E O POLÍTICO, 

CAMINHOS PARA A AFIRMAÇÃO DA SOBERANIA ESTATAL 

 

Direito e política tem função própria. No Estado Constitucional o direito é 
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subordinado à política e vice-versa. 

Os direitos fundamentais mantêm uma aproximação com a Política. Há de ser 

ressaltado que foram impostos politicamente no meio de ferozes lutas, revoluções, guerras e 

outros acontecimentos “de rupturas” (DIMOLIUS; MARTINS, 2012, p. 3). 

No Brasil, acreditar na concretização dos direitos fundamentais realizados 

unicamente pelos administradores públicos, é desconhecer a própria realidade do parlamento 

e do processo político, onde a falta de vontade política, de tomada de atitudes, prevalece em 

setores básicos e primários da vida social, também podendo ser verificadas deficiências 

técnicas ou de ordem moral, na condução de setores políticos. 

É preciso destacar, segundo Cappelletti (1999, p. 61-68), que, com os regimes 

totalitários, do século XX, o ideal de justiça constitucional surgiu como reação, na defesa dos 

direitos fundamentais. Isso ocorreu em razão do descrédito no Legislativo, na efetivação 

daqueles, no plano de uma eficácia técnico-jurídica, abrindo espaço ao protagonismo do 

Poder Judiciário, como verdadeiro intérprete e guardião da Constituição, supridor das 

deficiências dos órgãos judiciários comuns, pela ação dos tribunais constitucionais. 

No nosso caso, com o fim do regime de exceção, adveio a promulgação da 

Constituição de 1988 e vislumbrou-se o surgimento de uma justiça constitucional que está em 

constantes tensões entre o jurídico e o político e que vive um período de agigantamento, ante 

a passividade do Executivo e do Legislativo. 

Os tribunais são órgãos constitucionais aos quais incumbe a função jurisdicional. No 

entendimento de Canotilho (1941, p. 657-658), a “separação” do poder judicial ou, nos termos 

constitucionais, do órgão de soberania “Tribunais”, desempenha duas funções: garantir a 

liberdade, pois não há liberdade enquanto existir a confusão entre quem faz a lei, quem a 

aplica e quem julga e garantir a independência da magistratura, pois somente com 

magistrados independentes assegura-se a justiça com liberdade. Esse o Novo Estado 

Constitucional, marcado, como já verberado, pelo protagonismo do Poder Judiciário, ao 

contrário do Estado Moderno de passividade jurisdicional. 

Entretanto, a transferência de decisões políticas para o Judiciário faz com que os 

cidadãos tenham mais harmonia e seus direitos possam ser tutelados. O exercício da 

jurisdição não se subsume tão somente a aplicação de textos jurídicos. As decisões judiciais 

precisam ser fundamentadas com base na argumentação jurídica em harmonia com o contexto 

social. 

Em sendo assim, quando o Supremo Tribunal Federal procede à interpretação de 

normas, princípios, ele concretiza o direito. A aplicação de determinada norma/princípio ou o 
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seu afastamento não ocorre de forma arbitrária pelo Judiciário, se assim fosse falaríamos em 

tirania. Ao revés, o protagonismo judiciário, é marcado pela argumentação jurídica para 

fundamentar suas decisões, fazendo prevalecer a Constituição. 

A inércia dos Poderes Legislativo e Executivo exige um posicionamento do Poder 

Judiciário para concretizar os direitos previstos no texto Constitucional. A atuação do Poder 

Judiciário na seara das políticas públicas, função típica do Poder Executivo, há de ser 

ressaltada. Com efeito, sabido é, o Judiciário brasileiro, em defesa da cidadania e da 

dignidade da pessoa humana, tem proferido decisões, com vistas a resguardar direitos e 

garantias fundamentais, nomeadamente, os direitos sociais, ainda que venham a onerar e 

impactar o orçamento do Estado e à deriva da vontade do Poder Executivo. 

As decisões do Tribunal Constitucional acabam, assim, por ter força política, porque 

a ele cabe resolver, em última instância, problemas constitucionais de sensibilidade política, 

além do que a sua jurisprudência produz, de fato e de direito, uma influência determinante 

junto a outros tribunais e exerce um papel condicionante do comportamento dos órgãos de 

direção política, conforme Cardoso da Costa (1992, p. 52 apud CANOTILHO, 1941, p. 681). 

No caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) tem sua competência entre o 

sistema jurídico e político. No entendimento de Melo (2008, p. 16), jurídico em razão das 

funções atípicas exercidas, como por exemplo, a apuração de crimes de altas autoridades. No 

sistema político, quando realiza atividade de prestação da jurisdição abstrata e definitiva de 

constitucionalidade, em que até mesmo formação ideológica, política, econômica e social dos 

membros do Tribunal estruturam decisões com elevado grau de discricionariedade política. 

Assim, está o Supremo Tribunal Federal entre o direito e político, como garantidor e curador 

da Constituição Federal. 

Ressalte-se, a propósito, que, em visão atualizada, os tribunais constitucionais não 

são somente legisladores negativos, como nos ensinou Kelsen, mas também legisladores 

positivos, vez que, decidem por meio de técnicas de interpretação conforme a Constituição, 

como também, densificam e aplicam normas de conteúdo aberto, em que ocorre um maior 

grau de subjetivismo à sua concretização. Em casos como tais, ocorrerá uma alta carga 

política nessas decisões, sem margem a erros (BONIFÁCIO, 2007). 

A Constituição brasileira dá poder ao STF de vincular suas decisões, tendo 

legitimidade para prestar a jurisdição constitucional. O STF apresenta dupla função: está no 

centro, entre os sistemas político e jurídico, garantindo o adequado funcionamento entre eles 

e, ainda, sendo o tribunal máximo do sistema jurídico. Sua neutralidade, entretanto, é no 

tocante ao sistema político, para que não participe dos conflitos entre governo e oposição, e 
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não no sentido da neutralidade interpretativa. 

A interpretação consiste em penetrar no pensamento de outras pessoas, com o fito de 

compreendê-lo. Existe, portanto, um certo grau de discricionariedade no ato. Em razão do 

fenômeno da linguagem, não há texto musical, poético, jurídico que não dê margem à 

interpretação (CAPPELLETTI, 1999, p. 21-23). Neste sentido, a discricionariedade depende 

da porosidade da norma (caso haja). 

Daí porque, não se pode conceber a atividade do juiz, numa exegese puramente 

literal, o Juiz, como o “boca da lei”, aquele que não pode dizer o direito de forma criativa. 

Deste modo, decisões escapam à mera subsunção deducionista e devem ser legitimadas a 

partir de procedimentos de cidadania, tendo por substância os valores do texto constitucional. 

No Brasil, para analisar as decisões jurídicas, com conotação política, é necessário 

perquirir a legitimidade do tribunal constitucional. Ao STF cabe a última instância decisória 

em matéria constitucional, vale dizer, o Tribunal integra a função judiciária, mas sua missão 

maior é de ser o guardião e intérprete da Constituição e isto envolve, sim, repita-se,  

problemas de legitimidade, de vinculação ao poder constituinte e ao princípio da soberania 

popular. 

A legitimidade da jurisdição e a legitimidade no exercício da jurisdição do Supremo 

Tribunal Federal são fatores diversos: a legitimidade de origem, referente à investidura dos 

membros do STF, já que os seus membros são escolhidos pela Presidência da República, com 

aprovação pelo Senado Federal (órgão que representa a vontade dos Estados), e, portanto, não 

eleito democraticamente e a legitimidade de exercício, ante a ausência de participação popular 

nas decisões e a expansão da atuação do STF em competências do Legislativo e Executivo. 

Entretanto, apesar da discutível questão de legitimidade acima explicitada faz-se 

mister trazer o ensinamento de Mariano (2010, p. 202), que aduz: “Tendo em vista a máxima 

de que na política não existem ou persistem espaços vazios, o Judiciário vem ocupando tais 

espaços, isto é, vem desempenhando parte das funções legislativas, dada a omissão do 

parlamento”. 

Deste modo, o protagonismo do Judiciário é resultado da fase passiva em que se 

encontra o Legislativo, que não vem cumprindo suas funções. Nesse sentido, tem havido, 

como resposta da unidade de soberania estatal, a transferência de atuação na defesa e 

concretização dos direitos fundamentais do Poder Legislativo, democraticamente eleito, para 

o Supremo Tribunal Federal, ante os problemas sociais que foram surgindo. 

Isto porque, a Soberania é expressão genérica e unitária das forças do Estado. O 

Poder Constituinte aparece como uma manifestação ou um momento dessa expressão, o 
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momento que sistematicamente preexiste, como origem, a todos os outros. A soberania é uma 

situação a partir da qual se concebe o poder. É o fundamento atmosférico do poder 

constituinte, que a pressupõe, o qual, uma vez realizado serve de suporte positivo e de 

comprovante daquela. (BONIFÁCIO, 2007) 

A Constituição é o documento legislativo basilar de um Estado soberano. Enquanto 

ordenamento jurídico fundamental estabelece as funções do Estado e fixa os procedimentos 

para resolver os conflitos no interior da sociedade. O Supremo Tribunal Federal, na defesa da 

Constituição, tem atuado com vistas a concretizar a norma constitucional, considerando o 

contexto político que ela está inserida, realizando a soberania estatal. 

 

No ensinamento de Maus (2010. p 31): 

 
Os lamentados déficits de competência técnica do Parlamento, a estrutura 
compromissória de suas leis, na qual se reproduz o antagonismo dos interesses 
sociais, a consequente particularização das matérias jurídicas individuais umas em 
relação às outras, que ameaça, cada vez mais, a conectividade interna e a unidade do 
sistema jurídico: tudo isso desafia a um autoentendimento do Judiciário segundo o 
qual ele deve produzir a síntese social, para além da “querela partidária”, e a unidade 
do direito, independentemente das leis conectadas a interesses. 
 

O Poder Legislativo precisa cumprir o seu papel na concretização dos direitos 

fundamentais, assim como o faz o Poder Judiciário: ambos têm o mesmo compromisso com 

os valores insculpidos na Constituição. O fator distintivo entre eles é que o Legislativo detém 

induvidosa legitimidade, em sua origem, mas se ele não o faz, alguma função do Estado deve 

fazê-lo. 

Essa foi uma das causas que influenciaram a expansão da jurisdição constitucional, 

talvez a maior delas: a perda de efetividade do processo político em virtude das omissões do 

Poder Legislativo no desempenho de suas funções, o qual, mais e mais, distancia-se do povo 

em busca de disputas internas de poder (MARIANO, 2010, p. 201). Donde a atuação do 

Supremo Tribunal Federal para concretizar a Constituição e afirmar a soberania estatal, como 

consectário do Estado Constitucional e Democrático de Direito. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A atividade interpretativa está condicionada ao uso de princípios e métodos 

determinados pela hermenêutica constitucional. A discricionariedade do intérprete reside 

apenas na escolha do método de interpretação, com vistas a encontrar a solução mais 
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adequada ao caso concreto; e não pode ser confundida com liberdade para criar livremente o 

significado e o alcance das normas constitucionais. 

A inobservância dos limites da Hermenêutica torna a decisão interpretativa arbitrária, 

a qual coloca em risco a supremacia e a força normativa da Constituição. 

Nesse caso, há a expressão da vontade do intérprete em detrimento da vontade 

expressa pelo legislador constitucional. 

O Positivismo faz uma clara distinção entre as normas jurídicas e as normas morais. 

A seu sentir, cabe ao juiz, quando da solução do caso concreto, observar tão somente as 

normas jurídicas, não levando em conta a aplicação de qualquer norma de caráter moral de 

uma determinada comunidade. Utiliza-se a racionalidade teórica. 

Com o desenvolvimento do Pós-Positivismo, que aproximou o direito e a moral, 

surgiram novos métodos interpretativos e difundiu-se uma nova perspectiva, à qual visa 

concretizar os direitos insculpidos na Constituição, tendo o Poder judiciário ganhado mais 

força na efetivação desses direitos, mediante a expansão da jurisdição constitucional. 

Esse crescimento da atuação dos Juízes Constitucionais tem suscitado críticas 

diversas, sendo a maior delas no sentido de que o Judiciário está excedendo os seus poderes. 

No entanto, apesar dessas críticas, o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal, 

tem nos dado respostas positivas às inquietações jurídicas em matéria Constitucional de 

grande relevância. 

O Direito é indissociável da política. O Supremo Tribunal Federal está no centro 

decisório entre esses dois sistemas, garantindo o adequado funcionamento entre eles e, ainda, 

sendo o tribunal máximo do sistema jurídico. Sua neutralidade, entretanto, é no tocante ao 

sistema político, para que não participe dos conflitos entre governo e oposição, e não no 

sentido da neutralidade interpretativa. 

A Constituição é o documento legislativo basilar de um Estado soberano. Enquanto 

ordenamento jurídico fundamental estabelece as funções do Estado e fixa os procedimentos 

para resolver os conflitos no interior da sociedade. O Supremo Tribunal Federal, na defesa da 

Constituição, tem atuado com vistas a concretizar a norma constitucional, considerando o 

contexto político que ela está inserida, realizando a soberania estatal. 

Nada obstante, na raiz das causas de expansão da jurisdição constitucional está, sim, 

a omissão das demais funções do Estado, designadamente, do Legislativo, ante a ausência de 

produção normativa e do Executivo em realizar a Constituição por meio das políticas 

públicas, sendo de mister, revisitar a teoria da separação  dos Poderes, como instrumento de 

resposta da soberania estatal.   
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É no contexto omissões inconstitucionais, de necessidade de efetivação dos valores 

constitucionais e de respostas do Estado a uma sociedade imediatista, complexa e cambiante, 

que compreendemos o protagonismo do Poder Judiciário brasileiro, e de sua expressão 

máxima, o Supremo Tribunal Federal, na judicialização das políticas, atribuindo o exercício 

desta atividade como afirmação da soberania estatal. Talvez uma reforma política e educativa, 

permita-nos ter uma nova visão, em curto e médio prazo. 
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firmeza de definições críticas dos conceitos, até então formulados de experiências e 
métodos criticáveis de observação dos fatores culturais e sociais, nos levam a crer, que 
cada vez mais a objetiva resposta dogmática, se faz imprescindível para  explicar o 
direito público. 
 
PALAVRAS CHAVE: Judicialização da Política. Juridicização. Politização do 
Judiciário. Legalismo. Ciência Jurídica.  
 
ABSTRACT: The Judiciary as the third power of the republican system, is not in vogue 
is displayed additional phenomena of apparent focus that conceptualize the 
politicization of justice, nor this process would occur with legalization or juridicization? 
At Juridical Science dispenses expand the concepts of validity of rules, even in the era 
of vagueness and inconsistency paradigm, under penalty of Sciences others with greater 
focus being given to expand the study of Politics and Democratic System. The 
deconstruction of concepts commonly invoked to justify the current behavior of judges, 
taken as politicians, the firmness of definitions of critical concepts, hitherto formulated 
experiences and questionable methods of observation of cultural and social factors, lead 
us to believe that each objective response to increasingly dogmatic, is indispensable to 
explain the public law. 
 

                                                 
1 Este artigo foi escrito com base nas discussões, leituras e trabalhos desenvolvidos no Grupo de 
Pesquisa/CNPQ “Reforma e Inovação do Poder Judiciário”, no âmbito do Programa de Mestrado em 
Direito da Universidade Nove de Julho. 
2 Rodolfo Luiz Maderic Richardo é advogado, assessor jurídico chefe da Prefeitura de São Paulo, 
consultor, professor universitário e mestrando em Direito pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE, 
local em que se especializou em Direito Constitucional e realizou os estudos de Graduação na mesma 
área de concentração. 
3 Possui graduação em Direito pela Universidade São Judas Tadeu (1998) e Mestrado em 
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS pelo Centro Universitário FECAP (2004). Atualmente é diretor do 
curso de direito da Universidade Nove de Julho. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em 
Direito Privado, atuando principalmente nos seguintes temas: direito; ensino; justiça, empresa e 
sustentabilidade; jurisdição constitucional e ativismo judicial. 
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Keywords: Judicialization of Politics. Juridicization. Politicization of the judiciary. 
Legalism. Legal Science. 
 

SUMÁRIO: Introdução. 1. O Direito Constitucional, a Separação dos Poderes e noções 
introdutórias sobre a Judicialização da Política. 2. A configuração do Tribunal 
Constitucional e a justificativa para a identificação do fenômeno como estruturante no 
sistema jurídico. 3. A Juridicidade do conteúdo dos Direitos Fundamentais como sinais 
de globalização e não de política. 4. A Segurança Jurídica, a necessidade de modulação 
dos efeitos e a concretização dos valores constitucionais. Considerações Finais. 
Referências. 
 
 

Introdução 

 

A teórica abordagem de Separação dos Poderes do Estado 

encontra crescente discussão sobre a possibilidade ou não de ser mantida a idéia de que 

determinadas e vinculadas atividades estariam extrapolando os ditames de funções 

políticas, sobremaneira como de governo e não, de estado, pelos membros do Poder 

Judiciário. O panorama é de tamanha envergadura que já implica em forte clamor 

midiático nas questões e julgamentos em pauta, principalmente quando o assunto a ser 

apreciado conta com pitada de matéria política ou envolvendo agente político figurante 

dessa magnitude. O presente trabalho passeia então por enfrentar as definições e 

conceitos basilares da organização do sistema jurisdicional brasileiro, reconhecendo o 

fenômeno da política em debate nos tribunais e os protagonistas que norteiam a 

formação do modelo político-jurisdicional brasileiro, ainda, muito carente de reformas e 

de dispositivos para dar azo a certa inspiração democrática e de entendimento que 

sistemas, embora desnivelados, ainda são melhores do que desregrados modelos 

absolutos e autoritários de poder, que prescindem de ser rechaçados. 

A partir do texto constitucional é presente a organização 

mínima dos Poderes da República, embora o fenômeno da constante reforma no Estado 

brasileiro possa colocar em xeque tal argumento, ainda assim se é possível enxergar o 

modelo pensado pelo Constituinte de 1988, com os ajustes mais que necessários 
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introduzidos principalmente pela Emenda Constitucional nº 45, que firmou a conhecida 

Reforma do Judiciário4. 

Em retomada às origens da judicialização veremos que 

pesquisas puderam identificá-la como regionalizadas no cone sul da América, porém, 

deduzidos os aspectos dessas investigações e, na medida em que confrontamos com 

outros elementos da cultura, do pensamento e formação do país, veremos que a 

Judicialização poderá ser mais bem considerada como uma fase do amadurecimento do 

Estado do que propriamente um fenômeno de desequilíbrio que desarticulara o país a 

exceção em um dos seus braços fortes, qual seja, o Judiciário. 

Como primados crescentes da judicialização estão as 

corretas determinações da natureza dos tribunais constitucionais, com a indicação 

objetiva dos seus papéis, seja o de decidir nas questões claramente previstas, seja 

informar nas adversidades e lacunas e principalmente nos limites de atuação pautados 

mais que na lei, mas nos Princípios informadores do Processo, da dinâmica 

Constitucional e nas condições e elementos da Sociedade. 

Sem isso, muito bem claro, e cabe-nos um alerta à rica 

doutrina jurídica de nosso país, que ao revés de traduzir elementos contidos e bem 

alicerçados nos países de cujas pesquisas se extraem alguns estudos, não há como 

generalizar, agrupar ou simplesmente apontar que o Poder Judiciário hoje, diferente de 

atuar juridicamente nas decisões, o faz contaminado por um aquecer político que 

deveria informar e julgar, mas decidir e impor. 

O paradigma da conceituação também nos levará ao 

recanto dos traços da norma, o quão alcance de matéria e dispositivo deveriam ter como 

valor os tem como dever e o que efetivamente deveriam ter, como realidade? Se 

pensarmos no sistema ideal tão bem defendido por clássicos da Política, poderíamos 

rediscuti-los a ponto de que os fenômenos de autoridade estariam sobressalentes tão 

somente na atuação do Poder Executivo ou no Legislativo, por expressarem formação 

mais popular e no caso dos Tribunais por falta de técnica? Ou excesso? 

                                                 
4 A Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004 instituiu o que conhecemos como Reforma 
do Poder Judiciário e trouxe diversos avanços no sistema de apreciação de lides, principalmente pelos 
Tribunais Superiores. O que muito se discute a par disso é o quanto a restrição de acesso aos Tribunais 
Superiores por meio da unificação de jurisprudência vinculada e vinculante restringem o acesso dos 
litigantes em prol de certa celeridade e o quanto isto seria uma forma política de usurpação dos aspectos 
iniciais previstos e definidos para o Poder Judiciário.  
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No arcabouço de conclusões deste trabalho espera-se 

enxergar o horizonte de possibilidades de se entender o fenômeno crescente da 

judicialização do Poder Judiciário em matéria política, mais por força da possibilidade 

de julgamento da matéria do que um desdobramento irregular do sistema jurídico, que 

se assim identificado, nos obrigará a refletir o quão de possibilidades se têm verificado 

desse desajuste também nos demais poderes da República. 

E este apontamento embrionário que fazemos ainda nas 

lições introdutórias da bagagem que queremos reunir é sobre a influência ou não de 

certo espetáculo que se faz para pautar a atuação do Poder Judiciário, do quão livre das 

dificuldades que passam e passaram os demais poderes, estaria arrogante e invasivo nas 

funções republicanas, porém esta identidade é matéria para a pesquisa, inclusive dos 

fortes elementos da Imprensa como ente de abordagem dos fenômenos políticos do que 

hoje se noticia e não atua, na prática jurisdicional. 

Portanto o eventual dilema que se verifique estaria 

permanentemente afeto a respostas de outras áreas acessórias ao estudo do direito, como 

bem identifica Veronese5, tanto pela teoria do direito quanto pela sociologia do direito. 

Isto é, o problema aparentemente de forte apelo ao rápido 

teor explicativo do fenômeno da judicialização da política. No entanto, o assunto precisa 

mais do que análises se há ou não julgamentos com vertentes conotações de 

entendimentos escusos, políticos, econômicos ou culturais, depende da revisão do modo 

e do método de se entender o direito, vai neste sentido além do que se entenderam as 

escolas sobre a conceituação de norma, por exemplo. 

O empirismo encontra maior reforço para justificar a 

existência do fenômeno no nosso país do que a dogmática, que ao passo de construir 

certa tese de observação do mundo nos seus diversos países e crenças, e nelas o direito, 

prevê que isso ocorre porque sim e pronto, mas que avanços conseguiram dessa 

conclusão? 

O direito como fonte da sociedade, mais do que 

dependente desta, pressupõe sua fundamentação para com a legitimidade da defesa dos 

interesses e bens das pessoas, e portanto, ao menos frente a estes dois blocos universais, 

deveria se fechar para sustentar o sistema jurídico. Do que vale um Poder Judiciário 
                                                 
5 VERONESE. Alexandre. A judicialização da política na América Latina: panorama do debate teórico 
contemporâneo.IN:http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Jul/26/panorama.pdf 
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eficiente, com prazos regulares, magistrados bem remunerados e servidores de iguais 

benefícios, se os direitos dos cidadãos pautam-se de ser rasgados, arranhados ou mais, 

em eventuais tentativas de preservação? Tais lides resultariam em decisões de não 

cabimento, de cabimento, mas que por razões de interesse público e prevalência da 

segurança jurídica e do interesse social, restar-se-iam sim, aniquilados, mas sintam, por 

uma boa razão? Política? 

Preocupantes, pois a solução do problema proposto tão 

somente com comentários à doutrina jurídica, de igual modo às ciências políticas, 

sociais e históricas em geral, o que se precisa e urge-se como fundamental é mais, o 

entendimento desses institutos e interpretá-los com parcimônia, do que propriamente 

investigar-se e concluir se eles existem ou não. 

 

 

1. O Direito Constitucional, a Separação dos Poderes e noções introdutórias sobre 
a Judicialização da Política 

 
As matérias constitucionais seguiram durante certo tempo, 

rigidez em seus textos de modo a propiciar certa segurança e proteção às abordagens 

interpretativas dos políticos. Isso ganha força principalmente no processo de formação 

das leis, no Legislativo, quando parlamentares e representantes da vontade popular, 

tendem a esquecer do vinculo originário e ao passo de inovar certos aspectos de 

atuação, invadem os parâmetros de governabilidade do chefe do Poder Executivo. De 

igual sorte, o Poder Executivo em excessiva atividade legislativa, propõe inúmeros e 

repentinos assuntos na pauta do Poder Legislativo, ao ponto de substituí-los na suposta 

tendência morosa de apreciação e deliberação. 

Vejam que esses aspectos são carregados de juízos de 

valores quanto a atuação dos agentes públicos, axiomas de suas atividades e que bem 

conceituados são por Clèmerson Merlin Clève6, quando aborda o fenômeno da 

multiplicação do uso das Medidas Provisórias por funcionarem em substituição às leis, 

emanadas do Poder Originário, em nítido aprimoramento de instrumentos de controle. 

                                                 
6 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo. 3ª ed. São Paulo. Revistados 
Tribunais, p.144 e s. 
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A teoria da Separação dos Poderes7, obviamente trata-se 

de uma ficção jurídico-doutrinária para explicar os fenômenos de organização, uso e 

ocupação do poder, mas não olvida o interlocutor a buscar seus elementos para o correto 

entendimento do quão necessário seria o juízo das funções estatais e assim, por 

diferenciá-las de pronto, dos fins de um Estado8. 

Não dá, pois, para julgar certo extrapolar de um Poder 

específico da República quando não completo esteja o cenário e momento histórico do 

fenômeno, as razões antropológicas e sociais que se baseiem as exceções, em muito 

precisam ser pautadas, não pelo direito material, tampouco pelo direito processual, mas 

sim pela observação do problema como fenômeno, a ponto de se outra interpretação 

admitirmos incertezas que culminariam na subsunção do instituto, do poder e dos 

direitos.  

A judicialização da política, portanto, seria um destacar 

funcional do Poder Judiciário frente a decidibilidade constante e rotineira de causas das 

quais, sem possuir limites prévios na legislação, passam a substituir os demais atos 

funcionais do Executivo e do Legislativo, provocando além do mal estar institucional, 

modificações nas relações jurídicas que regulem fatos e conflitos, dos quais, a princípio, 

deveria se declarar incapaz. 

De fato, merece destaque que as matérias de cunho 

procedimental ou objetivas, já previstas como de decidibilidade do Poder Judiciário, não 

encontram, ou não deveriam encontrar, caminhos de configurar-se como judicialização, 

já que pertencem as demandas de praxe do Judiciário. No entanto, as normas dessa 

envergadura, assim de apelo à legalidade, espalham-se por rotinas nos demais Poderes, 

a ponto de, não sendo propriamente cabíveis, pautam as rotinas em busca de alguma 

solução para acaloradas necessidades de regulação e juízo, que estariam ligadas ao 

fenômeno. 

Esta substituição aos temas, políticas públicas e efeitos 

normativos, é extraída, comumente de situações lacunosas, sem pré-definição 

constitucional e mais, da própria historicidade do autoritarismo brasileiro. O Estado 

                                                 
7 Para J. J. Gomes Canotilho, há nítido processo de sequencia do direito dirigente à jurisprudência 
dirigente, tal fenômeno seguiu-se após o desenvolvimento da Globalização, ver IN GOMES 
CANOTILHO, J.J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª. ed., Coimbra, Almedina, p. 542 e 
s.  
8 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 
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Racional e organizado9, em muito ainda carrega valores, objetivos e não direitos 

propriamente ditos, como as liberdades públicas, de negação contra o Estado, sendo que 

tais direitos e princípios não possuem aplicabilidade pré-definida, cabendo ao interprete, 

a sua definição e limitação. 

O Ativismo Judicial10, como outro fenômeno presente no 

Judiciário, assim se verifica do movimento em atuar para substituir as políticas públicas, 

julgadas sem delimitado alcance temático-normativa, mas com possibilidade de 

interpretação e aplicação condicionada a valores, na pauta axiológico-jurídica dos 

tribunais. 

Veronese parte da análise de que alguns países do cone sul 

da América Latina teriam este fenômeno similar pois têm passado por problemas em 

seu retorno à institucionalidade constitucional de caráter democrático11 

Contudo, não nos parece simples a configuração empírica 

adotada do observar o destaque dos fenômenos de certa redemocratização nesses países 

da América, como ponto de partida para o entendimento da Judicialização, visto que em 

países ampliadamente originários na democracia, como os Estados Unidos da América, 

ainda sim vivem ou viveram os aspectos da Judicialização.12 

Como citado nas obras, haveria, nesse sentido distinção 

entre Judicialização, como fenômeno do processo político no qual as democracias 

alcançariam revisitação da atuação jurisdicional e certa tendência dos demais campos de 

atuação sociopolítico, serem atingidos por influentes aspectos de destinação de regras e 

julgamentos possibilitados.13  

                                                 
9 O fenômeno de racionalidade do Estado, em termos de organização da burocracia, deu-se a partir dos 
anos de 1930 como fator de impacto do desenvolvimento do Capitalismo, que na medida em que se 
avizinhava e se instalava nas estruturas de poder, com práticas patrimonialistas, chocavam-se a ponto de 
impor mínimas condições para as funções públicas e divisões ordenadas das ações e atos. Ver nesse 
sentido NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: Impacto da Eficiência na 
Configuração do Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo, Atlas. 2011, p. 13 e s. 
 
10 Nesse sentido verificar Alexy, sobre a fundamentação e aplicação do direito, como prática do jurista, do 
magistrado e do político, limitadas a interpretação de valores e que culminou, principalmente no 
Judiciário Brasileiro, a vivermos épocas de interpretação distinta de reconhecimento dos direitos sociais, 
por exemplo, sendo na primeira de certa afastabilidade dos limites e pleno reconhecimento dos pedidos, 
substituindo-se a ampla restrição das concessões com o aparato do Estado em xeque por conta das 
limitações orçamentárias e atualmente no critério da ponderação diante do conflito, preservando-se certo 
núcleo do direito, intocável e insubstituível.   
11 op.cit. p. 249. 
12 TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjorn. The global expansion of the judicial Power.  
13 op. cit. p. 254 
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Isso porque, se o conceito passa a ser investigado pela 

epistemologia filosófica do direito, traduzir-se-ia o método adotado para determinadas 

questões de cunho e alcance a se obter correspondente fenômeno, de certo, sem 

qualquer tipo de amadurecimento dos argumentos. Assim, se fixado que o ponto de 

partida para encontrar o fenômeno presente seria a imperatividade da norma, afeta a 

acordos políticos e contextos culturais, identificadas em certo grau e de identidade com 

outros estados, ter-se-á a resposta esperada, sim os países em desenvolvimento, com 

histórico de colonização, ataques à democracia e redescobridores das instituições, 

sofrem sim de judicialização, mas qual o cunho dogmático-jurídico alcançado? 

Mediante a identificação dos dois principais vetores da 

Judicialização, processo de dominação jurisdicional e ampliação dos espaços decisórios, 

parece-nos específicas deveras para deixar de lado outra explicação, mais ampla, a da 

Juridicização, que analisaremos abaixo. 

O fenômeno do judicial review , segundo Tate e Vallinder, 

citados por Veronese, adicionam fatores comuns ao fenômeno ocorrido na Teoria Social 

da América Latina. Seriam: expansão democrática, separação dos poderes, política em 

prol de direitos, uso dos tribunais por grupos de interesse, uso dos tribunais por 

oposições políticas, instituições políticas ineficazes para definição da vontade da 

maioria, percepção negativa das instituições de produções de políticas públicas e 

delegação de responsabilidade por parte das instituições14. 

Tal afirmação é momentânea e sazonal, pois, a formação 

do patronato político brasileiro reflete com investida análise os fatores e suas 

contribuições para que possamos investigar melhor a atuação dos ocupantes dos poderes 

atuais, mas pautados para, na cultura político-econômica de substituição elitista, 

formarem convicções, ditas inovadoras, mas que nas entrelinhas, revelam-se tão 

somente como discurso do vencedor a substituir as vagas do poder15. 

 O uso da máquina pública para as práticas 

patrimonialistas é fenômeno presente e enraizado na história brasileira, contudo, afirmar 

ser este fator aliado aos sobressalentes, como maior amparo a justificação da maior 

abordagem jurisdicional em assuntos dos demais poderes, revela apressada resposta ao 

                                                 
14 op. cit.  p. 256. 
15 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. Formação do patronato político brasileiro. V. 1 e 2. 10ª ed. 
São Paulo, Globo, 2000, p. 23 e s. 
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que podemos identificar como rito de amadurecimento institucional do próprio sistema 

político brasileiro. 

Nossa imprensa ainda é totalmente agradecida pelos 

conclames das concessões políticas e patrimoniais, principalmente as emissoras de rádio 

e televisão, e destaque-se, nelas que as informações circulam, inclusive as amplamente 

trabalhadas, notícias do poder. 

Afirmar, pois, que o Poder Judiciário hoje  avança o sinal 

e abocanha funções não rotineiras à sua pauta, é simplesmente reconhecer que os 

ministros do Supremo Tribunal Federal, dos Superiores Tribunais, nas causas 

republicanas que envolvem o crivo da União e seus políticos, legislam, executam 

políticas públicas, que por força do conteúdo normativo da constituição e das leis, 

estariam imbuídos de dar o entendimento e interpretação. 

Isso não quer dizer, que na omissão legiferante, nas 

ausências de atuação completa e fiel cumprimento das metas de governo, o Judiciário, 

ao ser provocado, sempre tenha decidido com cunho extraordinário, chamando para si a 

atuação com maior efeito de regulação temas, que não deveria enfrentar. 

Uma coisa é a atuação responsável, outra é a de convicção, 

como bem identificou Weber16, das quais, a primeira se tem a frieza e procedimentos de 

atuação do Estado, e na segunda, as convictas razões de atuação como homem, familiar, 

social, religioso e que, na medida do possível, devem ser evitadas para com o 

desenvolvimento das atividades na função pública. 

A sazonável alternância entre períodos republicanos e 

antidemocráticos,  pode sim, justificar certa carga de extrapolação do poder judiciário, 

mas acreditamos que tal fato ainda ocorre, mais por falta de escorreita gestão do Poder 

Judiciário, nas suas metas, organização e atuação enquanto fruto da lei e obediente à 

esta do que propriamente por fatores externos, pois se sentido tivesse, teríamos de 

admitir uma subdesenvolvida instituição a serviço do poder central, e dela não mais 

presteza, o que não é verdade. 

Mais apropriado então à noção jungida a Juridicização, 

aos fatores citados, do que propriamente a Judicialização. Na Juridicização os fatores 

seriam mais amplos e de menor precisão, pois consistiriam em certa expansão, 

                                                 
16 WEBER, Max. Ciência e Política: duas vocações. São Paulo, Editora Cultrix, p. 55 e s. 
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reconstrução ou criação de esferas jurisdicionais e expansão lógica do direito aos 

demais sistemas17. 

  Para justificar tal tema, o autor menciona os exemplos 

dos recém criados tribunais internacionais de proteção aos direitos humanos, a 

recobrada constituição do tribunal magno alemão e na ideia do Estado Providência. 

Pois bem, se pensarmos sob o aspecto do reconhecimento 

brasileiro aos direitos fundamentais por exemplo, e deles abstrair a divisão doutrinária 

que se faz a respeito dos de primeira dimensão – liberdades públicas; de segunda 

dimensão – sociais; de terceira – difusos e coletivos e de uma quarta – solidariedade, 

obviamente já poderemos verificar, se o Estado Jurisdicional brasileiro se comportou 

mais ou menos na direção da judicialização ou da Juridicização. 

Deveras observável, que nas decisões sobre eficácia dos 

direitos fundamentais, os tribunais brasileiros adentraram em primeiro momento, em 

certa concessão geral reconhecida os fatores de desigualdade e ausência democrática, 

que suplantados pelo apelo provido jurisdicional, ter-se-iam solucionadas as clamadas 

petições de direitos sociais. 

Pois bem, não durou muito tempo essa fase pós-

constituição democrática de 88, na esteira de manutenção do equilíbrio republicano, 

foram alertados pelo Executivo, fatores de limitação orçamentária e que influiriam na 

ampla e irrestrita concessão de direitos sociais, mas que nas figuras da reserva do 

possível18, limitaram-se o envolvimento do Poder Judiciário, nas questões do Executivo. 

Tão certo que, mesmo após entendimento do conceito 

abstrato da ponderação do mínimo existencial19 no qual o Judiciário tenha fixado efeitos 

solidários e humanos, a garantir-se padrões diminutos que pudessem destacar a 

dignidade da pessoa humana, como objetivo fundamental da atuação estatal, assim 

mesmo atentou-se para as recomendações dos entes nas decisões firmadas, o que se 

também verifica, inclusive, na modulação dos efeitos das ações  diretas de 

inconstitucionalidade, quando afrontada a segurança jurídica e o interesse social. 
                                                 
17 VERONESE. p. 257 
18 A construção doutrinária da reserva do possível, foi incorporada ao direito brasileiro do direito alemão, 
após alguns municípios e estados, intimados a prestar o direito fundamental social à saúde, alegarem que 
para o pré-definido provimento jurisdicional, ter-se-ia severa descontinuidade das demais políticas 
mínimas do governo. 
19 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007.p.16. 
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De sorte, todo o arcabouço do equilíbrio parece-nos 

presente ainda, embora revestido de severas criticas, há ainda limites, mesmo que no 

jogo político das indicações, que guarneçam certa parcimônia ao sistema dos Poderes. 

O fenômeno nesse sentido de certa legalização e a 

tendência internacional de criação de novos tribunais, mais se verificam para ampliar as 

instituições do que propriamente justificar as identidades de distorções, como certo 

abuso do Poder Judiciário. 

Certa legalidade na Administração Pública, existente nos 

procedimentos voltados às políticas públicas, principalmente as programáticas com ritos 

e prazos, condicionados comumente, pelo Judiciário, não significam por si, o abandono 

da raiz executiva do poder originário, mas sim, certa e aceitável influência em matéria 

reservada a interpretação. 

Essa opção decorre do próprio Poder Legislativo, que ao 

passo de disciplinar a eficácia dos direitos, por ocasião da Assembleia Constituinte, 

fixou modos distintos para a proteção e garantia das liberdades públicas, por exemplo 

dos direitos sociais, mas que neste momento sem que se identificasse desequilíbrio na 

previsão, ao contrário, reservou mesmo a programática atuação esperada do Poder 

Executivo em evoluir o país, mediante gestão eficiente da Administração Pública, a 

ponto de em períodos de desenvolvimento, fossem justificadas as etapas e 

programações. 

O fenômeno, assim sob a ótica de prestação de políticas 

públicas, deve ser observado como distorção da aplicação dos direitos fundamentais 

sociais e não como fenômeno de explicação de certa Judicialização da Política, pois 

mais nos parece falha a ser suplantada pela alerta e rígida informação de atuação 

ineficaz de um poder do que propriamente um alerta de exorbitante atuação. 

Já a criação dos diversos tribunais internacionais, sejam 

para a promoção dos direitos fundamentais, sejam para regular as relações jurídicas dos 

estados, mais se justificaria como fenômeno do Direito Internacional do que 

propriamente um fator condicionante do Direito Processual para fundamentar a 

Judicialização ou Juridicização, pois configura-se necessária medida pautada na 

ampliação dos Tratados e Acordos de cooperação, com vistas a suprir lacuna entre as 

ordens econômicas, políticas e jurídicas internacionais. 
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O que nos parece mais presente na discussão sobre a 

influente e atual participação excepcional do Poder Judiciário, é a politização do Poder e 

não propriamente a presença dos fatores, como vimos, da Judicialização ou 

Juridicização. 

Com a Reforma do Poder Judiciário, adveio certo dar de 

ombros aos até então sistemas processuais fixados, não sendo o sistema procedimental 

acompanhado das mudanças políticas introduzidas. 

Isso porque, ao passo do primado da celeridade, o Poder 

Judiciário recebeu outra roupagem com vistas a evitar a longevidade dos Autos em 

curso e principalmente, as metas de julgamento aos casos em custódia. 

De fato, mais nos parece que esse fenômeno tenha 

ocorrido como forte influência das grandes reformas do aparelho do Estado, 

introduzidas a partir da década de 1970, no país, das quais mediante o discurso de que a 

burocracia estaria atrapalhando o desenvolvimento, a gestão teria de ter lugar nas 

práticas e sistemas do Estado20. 

Podemos assim dizer que a politização da justiça seria a 

midiática inserção dos atores judiciais na pauta de assuntos de cunho político, cuja 

preponderância anterior, evitava a sua abordagem verificada. 

Nesse sentido o conceito poderá nos fazer explicar, como 

o fez Veronese21, sobre quatro subelementos decorrentes da verificação da 

judicialização, mas que antagonizariam a sua justificação como fenômeno: 

O primeiro deles refere-se a possibilidade dos atores 

judiciais promoverem ajustes que favoreceriam o jogo político. Nesse sentido, tomando 

como exemplo o julgamento do Mensalão – Ação Penal nº 470/STF, cujos efeitos da 

decisão principalmente culminarão na ciência ao Poder Legislativo para comunicar os 

efeitos da condenação de diversos parlamentares, e as diversas notícias publicadas 

recentemente sobre a “obediência” ou não da Câmara dos Deputados ao Supremo 

Tribunal Federal, verificaremos que em nada disto há política, mas sim interpretação. 

De certo que se os efeitos verificados do resultado da 

aplicação do discurso capitaneado nos diversos agentes, ao passo de dispensarem o 

                                                 
20 NOHARA, p. 40 e s. 
21 VERONESE, p. 268. 
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conteúdo previsto na legislação para o promover de certa saída política, ainda assim, 

seria uma distorção ao sistema do que propriamente um ataque. 

Em primeiro lugar que por compete ao Supremo Tribunal 

Federal julgar as causa em que membros do Planalto e da Câmara dos Deputados 

tiverem indiciados na prática de ilícito penal, em nada difere, por exemplo dos crimes 

em que se verifica o julgamento de um servidor público, imbuído de função, e que será 

alvo de avaliação e oportunidade na manutenção de seu cargo, pela Administração. 

Portanto, deveras a Imprensa ainda nos deve sobretudo 

explicações mais técnicas desses assuntos e dos editoriais vinculados, sob pena da 

politização restar como fenômeno da Imprensa e não do Judiciário. 

Percebe-se que na ocorrência de eventual desvirtuação ou 

inaplicação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, em nada poder-se-á 

condicionar a fenômeno de politização, visto que a matéria era de alvitre do interlocutor 

do relatório e os aspectos direcionados no processo foram seguidos das diretrizes 

processuais da Constituição e dos Códigos a ela vinculados. 

Se houve ou haver politização dos efeitos da decisão, este 

fenômeno será autônomo, sem relação de origem com maior ou menor impacto no 

direito discutido, uma vez que consistirá em exceder ou retrair da atitude política de 

agentes julgados, mas sem a participação dos ministros julgadores nos efeitos de sua 

repercussão. 

Até porque a legislação brasileira, não reserva cadeiras de 

representação no Congresso Nacional a condenados políticos, e eventual juízo 

discricionário da aceitação ou não dos efeitos de uma decisão que recomende o 

afastamento de  políticos condenados, poderá ser de negativa, tão somente nos casos 

vinculados pela lei, em eventual negligência, omissão ou obscuridade no curso do 

processo, que tenha relegado ao segundo plano as garantias constitucionais e os 

Princípios. 

Portanto, deveras difícil justificar eventual aconchego do 

fenômeno da politização com base na eventual interferência política do Judiciário, 

mesmo no condicionante das nomeações, que poderiam ser utilizadas, pois estas restam 

vitalícias e sem qualquer retribuição à origem, como segurança a imparcialidade. 
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3. A configuração do Tribunal Constitucional e a justificativa para a identificação 

do fenômeno como estruturante no sistema jurídico 

 

A composição do Supremo Tribunal Federal brasileiro, 

conforme apontado por clássicos da Ciência Política22, revela a formação do modelo a 

ser evitado no Poder Executivo, o da pluralidade do debate e unicidade, por maioria, das 

decisões. O colegiado de 11 ministros, embora divididos em turmas, não afasta certos 

debates, tidos, por uns, como ideológicos, por outros científicos e comumente em 

evidencia, como políticos. 

A guisa dessa afirmação, por vezes nos faz refletir se a 

composição do tribunal pleno, comparando-o com o Superior Tribunal de Justiça, seria 

no sentido de dar proteção cidadã à constituição, no modelo de suprema corte, ou se 

estaria no último degrau da jurisdição brasileira? 

Tal análise, conjuntamente com a de sistema e contrafreios 

dos Poderes corelacionados, nos retribui com certa insegurança na conclusão de que, de 

forma híbrida, o tribunal, por vezes reserva-se com caráter político-judicial e por vezes, 

jurisdicional e repleto de técnicas. 

Não nos esqueçamos que a abordagem merece 

contemplação sobre as garantias dos magistrados, que acima do mandato e das 

garantias, exercem, na condição de ministros, fino trato diplomático-jurídico. 

A diplomacia sobre determinados assuntos, cisma ao senso 

comum de que determinadas ações e participações dos agentes públicos, em solenidades 

ou atividades de representação, impliquem em superveniente submissão política. O que 

precisa ser bem notado, e assim o faz com precisão André Ramos Tavares23 que a 

composição inicial e interna dos tribunais possuem garantias aos nomeados. 

Assim, importante distinção entre o Tribunal Superior do 

sistema judiciário de um país com a Corte Constitucional, de zelo maior ao texto e 

significados da Carta Magna. O primeiro, na esteira de conduzir os assuntos do Poder 

Judiciário, em ultimada instância, pode até abordar matéria constitucional, mas não o 

faz por iniciativa própria. Quanto a proteção institucional dos ditames constitucionais, 

                                                 
22 AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. São Paulo, Globo 2008. p. 23. 
23 TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 447. 
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isso se dá com maior prestação aos costumes de um povo, razões abertas de sua 

composição político-institucional e que na Carta de Direitos e Deveres, depositam sua 

democracia, e no tribunal, a esteira dos possíveis ataques, de modo a preveni-los ou 

aniquila-los. 

Por ser de complexidade técnica, os cargos dos Tribunais 

Superiores, merecem acolhidos os nomes de históricas personalidades dentre juristas e 

destaques do próprio poder Judiciário, diverso, pois com os cargos da Corte 

Constitucional, que por sua composição temática aberta24, carece, além de juristas, 

significantes quadros dos pensamentos culturais, sociológicos e históricos de um povo, 

ao passo de guarnecer a democracia no sistema e parâmetros ideais. 

Sabemos, no entanto, que não se verifica tal fenômeno 

com certa firmeza e facilidade, primeiro porque de acordo com o texto constitucional, a 

composição do Supremo Tribunal Federal é híbrida, quer como aparato final de 

jurisdição, quer como primado último das garantias constitucionais. 

O fenômeno de redemocratização do país, ocorrido a partir 

de 1982 que culminou na promulgação do texto de 05 de outubro de 1988, consolidou 

um pacto de democracia, ajuste este que em última análise, não supriu simplesmente o 

passado total autoritário e falhas na governabilidade e excessos da política, muito pelo 

contrário, ao menos se esforçou-se para que houvesse transição e especial atenção 

democrática aos temas. 

A mudança sociopolítica, embora aconchegada na norma 

constituição, como vimos, deveras representou os avanços em alarmes programáticos, 

restando em muito, verdadeiro rompimento com as estruturas de poder patrimonial. 

Abordar então a temática do mandato para juízes, 

ministros, em substituição à vitaliciedade, romperia e de fato romperá, com a maior e 

melhor segurança promovida para estes quadros do Judiciário no tocante a 

imparcialidade política. Se mesmo com o instituto garantidor, nota-se deveras 

oportunidades de contraponto, sem apelo ao oposicionismo deliberado, não deixemos-

nos enganar com proposta inversa. 

Primeiro porque eleição é fenômeno do amadurecimento 

político institucional de representação, no sistema democrático e que impõe aos cargos 
                                                 
24 HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes, Porto Alegre: 
Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002. p. 63. 
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de chefe de estado e parlamentares, em prol dos planos de governo e metas, o 

atendimento dos anseios da maioria. Em suma, o objetivo é este. Eleição no Judiciário, 

ter-se-ia adaptação do meio para outra função, que dispensa representação, a judicante. 

Se o exercício for de atividade jurisdicional ou de proteção 

e julgamento democrático à constituição, não longe da defesa de positivismo ao 

conteúdo mínimo de organização, garantias e promoção de políticas públicas, os juízes 

ou colegiados deverão ser norteados por garantias. 

E nesse contexto as críticas que se fazem ao Positivismo, 

precisam ser revisitadas, a ponto do processo atual de humanização e sociabilidade 

intervirem nas sociedades já que possuem um parâmetro mínimo de proteção e 

manutenção democráticos, libertando-se, assim, das ideias do Estado Forte e 

Autoritário, e tal como a instituição milenar da moeda e da família, atenção à vida e 

outros tantos, que já são possíveis de servir de meio social comum de proteção ao 

sistema normativo de eleição fundamentais. 

 

4. A Juridicidade do conteúdo dos Direitos Fundamentais como sinais de 

globalização e não de política 

 

A Corte Constitucional, símbolo do resguardo temático da 

Judicialização, se pensada sobre o aspecto dos Direitos Fundamentais, em muito se terá 

de consonância político-cultural, já que o evoluir da eficácia de maior aplicabilidade é 

fenômeno processual-constitucional novo de apresentação. Partir então da 

Judicialização como fenômeno adstrito a apreciação de direitos fundamentais em 

debate, parece-nos, com maior evidência, que se aproxima da pauta política no 

Judiciário. 

Porquanto a eficácia dos Direitos Fundamentais, 

prescindem de explicações teóricas das doutrinas do Direito Econômico,  que valendo-

se de determinadas premissas, reconhece-se como pauta do discurso, o apontamento do 

valor. 

Se o valor é no sentido de posse, a economia deve ser 

chamada para explicar a Globalização, fenômenos pós-moderno de alcance no direito e 

que prescinde de decidibilidade de conflitos cada vez mais voltados a discutir-se o custo 
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dos direitos. O agir dos poderes da República, em especial o Poder Judiciário, assume 

maior relevância na apreciação de lides que se discutem direitos fundamentais, quiçá, 

política. 

O centro do desenvolvimento das estruturas de poder, 

como vimos em Weber, aumenta-se ao curso do desenvolvimento do Capitalismo, e se 

revigora na rediscussão da União de países, como os europeus em prol de certa 

segurança jurídico-institucional da Corte Internacional e da Carta comum Europeia. 

A integração das decisões do Judiciário, das Cortes 

Constitucionais, serão intrinsecamente políticas, longe de serem jurídicas, longe de 

serem eminentemente culturais, são fundamentais na proteção e eficaz na programação 

de direitos. Isso porque nos desajustes econômicos e políticos, resta-nos saldo 

significativo de modernização social, elevação dos miseráveis e que acalentam, certo 

reconhecimento do direito humanitário. 

Se a matéria nos tribunais pudessem ser classificadas em 

políticas ou não políticas, as primeiras, evidentemente, estariam circunscritas na esteira 

dos direitos fundamentais. Suposto uso, os direitos fundamentais de primeira dimensão, 

não restam-se efetivados e para tanto, possuem também custos a ponto de tornarem-se 

de igual forma, programáticos. 

Os efeitos, dessas decisões são deveras econômicos, no 

intuito de administrar o renovável e o limitado, na esteira da sustentabilidade e que nos 

faz rever também o direito, de modo quântico. 

A era pós moderna, atribui aos legisladores, executivos 

públicos e julgadores, caráter político aos temas de politicagem, mas não o conceito 

adequado de discussão aberta e democrática dos assuntos republicanos. Diverso do que 

estudamos, na esteira de Veronese e do próprio Tavares, não se é possível limitar o 

fenômeno da judicialização ao Poder Judiciário, tão somente pelo analisar da conduta 

dos juízes ou ministros, há que se firmar entendimento de que determinadas matérias, 

são mais do que constantes do texto constitucional, são eminentemente sujeitas a 

conformação e interpretação do Poder Judiciário, das Cortes Constitucionais e nem por 

isso, representam distorção do sistema democrático, tampouco da tripartição dos 

Poderes. 
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Mais amplo – no caso da juridicização, mais enfoque – no 

caso da judicialização ou com soados meios – na hipótese da politização, o que se 

verifica ao passo do texto constitucional, que em matéria de ordem política, certo 

assunto centraliza o debate e prorroga a abertura para o campo personalíssimo das 

disputas de poder, a apreciação ou reapreciação dos direitos fundamentais. 

E se o debate possui objeto de impacto para a promoção 

do conteúdo político, é deveras em razão da busca sobre a efetividade dos direitos 

fundamentais, que de igual razão, mas sob a ótica da gestão eficiente, promoveu as 

mudanças no Executivo com as reformas administrativas, com a ótica da judicialização 

ou politização, tenta explicar o Judiciário, nos atuais dias, após a Reforma do Poder 

Judiciário. 

A judicialização como fenômeno de atuação do Poder 

Judiciário mais se aproxima do conteúdo da eficiência do que da política. Vejam os 

aportes que se verificam para explicar, conceitualmente, o tema nas razões de 

redemocratização da América Latina, nas abordagens sobre a natureza dos tribunais 

constitucionais, mas sem ênfase no real motivo, qual seja a eficácia dos direitos 

fundamentais. 

Do processo de evolução das dimensões, da amplitude do 

sistema internacional de proteção aos direitos fundamentais, da criação de cortes e 

tribunais para administrar o aplicar não de temas propriamente políticos, mas de 

organização político institucional democrática – Estado Social de Direito e garantia, 

permitem classificarmos a Judicialização como fenômeno presente e passageiro, a ponto 

de concretizar esses direitos. 

 

5. A Segurança Jurídica, a necessidade de modulação dos efeitos e a concretização 
dos valores constitucionais 
 

Conceber a escorreita funcionalização dos institutos 

jurídicos pressupõe a adequada aplicação dos conceitos, portanto, interpretar bem os 

fenômenos sociopolíticos como a Judicialização, Juridicização, Politização e 

Efetividade, por exemplo, implicará maior e melhor efetivação das práticas 

jurisdicionais. O Poder Judiciário, não precisa no curso de sua evolução de ataques 
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desmedidos, ideológicos e de persuasiva repercussão midiática para o favorecimento 

dos meios de imprensa, mesmo na eventual distorção de seus interlocutores. 

Afirmações pessoais, de convicção, não podem pautar o 

observador das Ciências Jurídicas, no sentido de que a Instituição Judiciário esteja 

corroída com práticas de coerção no sentido de aumento da politicagem, pois, devido ao 

conteúdo normativo constitucional aberto, deveras, sempre se verificará certa afirmação 

político institucional nos julgados. 

A concretude da análise impõe, sobremaneira, o cuidado 

em apenas classificar experientes fatores e aspectos, mas de ordem sociológica, que 

embora aplicáveis ao direito, merecem enfoque aprimorado para o campo normativo 

investigativo, especialmente sobre os efeitos das normas e das decisões, dois fenômenos 

dos poderes legiferante e judicante. 

Os efeitos modulados, que recém incorporados às técnicas 

de decisão do controle constitucional brasileiro, pelo Supremo Tribunal Federal, parece-

nos exemplo bom do caminho a seguir na ocorrência de interesses e interpretações 

políticas, pelo Judiciário. Aos demais poderes, além da manutenção do avanço de 

gestão, pautado sempre na razoabilidade da racionalidade burocrática, pressupõe de 

igual sorte, o amadurecimento institucional da legalidade, para que de acordo com os 

valores elegíveis pelo homem médio, em aprimorada experiência sociopolítica, possam 

servir de amparo normativo dominante. 

A concretude dos direitos fundamentais, como mecanismo 

de amadurecimento institucional democrático, de igual forma, permite aos juízes, aos 

políticos e aos legisladores, nas atuações de aplicação, execução e edição de metas e 

políticas, serem mais atentos e capazes de promoção do bem estar social, como valor 

mais que programático, mas efetivo. 

Deveras aborrecedor o entendimento de que cada 

pensamento idealista, seja confundido com ideológico e que os avanços muitas vezes 

não se permitem por influências da manutenção do status quo. Afirmar o encerramento 

da tese, com alvitres de discussão, diferente de incompleto, se faz necessário na pós-

modernidade, mas o reconhecimento do sistema internacional de proteção e garantia dos 

direitos humanos fundamentais, é escola suficiente para a efetivação do processo justo, 
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célere e vantajoso para as partes e para o Estado, em nítida e efetiva segurança 

institucional da gestão do conflito e não de solução. 

A ótica invertida, permite dar de ombros aos maus 

momentos de indefinição semântica, no qual por vezes, a título ressentido, julgamos o 

futuro distante com o passado de discórdia, quando efetivo e melhor, seria o 

enfrentamento dos problemas e a correta aplicação dos institutos, valendo-se este 

primado para os alicerces investigativos baseados tão somente pela comparação de 

democracias, mesmo que em semelhantes estágios de reconstrução. 

 

 

Considerações Finais 

 

A metodologia dogmática do estudo jurídico, muitas vezes 

leva os autores a postularem outras medidas para justificar os fatos jurídicos, 

conceituando-os sob a ótica das Ciências Sociais, não entendemos equivocada, mas 

deveras incompleta, quando diante das respostas pela própria ciência jurídica. 

Se pensarmos na politização como fenômeno jurídico, 

teremos o exercício de encaixá-lo às formas de se produzir os estudos de sentido da 

normatividade, não dispensando o contexto das demais ciências, mas com foco no 

objetivo mais amplo e cientifico do estudo, qual seja, a baixa aplicação dos direitos 

fundamentais, que ao passo do levante ativista do Judiciário, de igual modo, permite aos 

apressados reconhecerem nas divulgações convictas dos atores daquele poder, certo 

discurso com pitada de judicialização, mas que dorme em berços de evolução da própria 

previsão democrático-institucional dos Estados de Direito. 

Não há com isso, abandono dos demasiados avanços que 

se tenta com a investigação empírica de reflexos do discurso político, no Judiciário, mas 

daí afirmar que o sucesso das políticas públicas aumentadas e do processo de ápice do 

legalismo nas práticas administrativa e legiferante, seriam fatores de condição da 

Judicialização, ter-se-ia, apressada resposta a outro fenômeno jurídico, qual seja, o da 

concretização dos direitos fundamentais. 

As ideias do possível e de mínimos, na abordagem de 

matéria de defesa do Estado pelo Poder Executivo, no Judiciário não foram suficientes 
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para permitir a distorção da promoção originária e a cargo dos poderes, como votação e 

deliberação do orçamento e execução, visto que embora com o máximo de 

recomendação possível, ainda assim, não há premente substituição do autor. 

Se isso for verificado, repetimos, mais nos parece 

distorção voltada a lógica das convicções dos atores públicos, do que propriamente um 

fator de relevante anotação para caracterizar os fenômeno da Judicialização. 

Tampouco como judicialização ou juridicização, nos 

episódios de escalas dos diversos fatores envoltos às democracias recém recuperadas na 

América Latina, fenômeno que se correto, estaria evidente nas demais zonas em 

desenvolvimento, o que não se verifica, por destaque dos Poderes Executivo e 

Legislativo. 

Pior ainda se justificarmos certo aumento de politização 

do Judiciário atribuído ao simples fator de com a Reforma de 2005, os magistrados e 

ministros, pautassem por aviltação da vontade institucional, em prol de acordos 

políticos para ocuparem as estruturas, as decisões e os assuntos a serem sumulados ou 

enfrentados, admitir-se isso, além de absurda ferramenta de reconhecimento 

institucional e doutrinária da extrapolação dos Poderes, perceptível, o faltar de crédito 

nas instituições, como genérico dar de ombros à democracia. 

O plano de resgate da conceituação impõe ao jurista, 

reflexões de cunho e alcance de certos direitos e garantias de modo preservados, sem 

elucubrações, sendo que, para o fenômeno presente e crescente do Judiciário brasileiro, 

apenas se verifica, aumento da concretização dos direitos fundamentais e mais, a sua 

eterna aplicação do direito à política, primeiro como instrumento de defesa contra o 

Estado autoritário – liberdades públicas, adiante como programática função de promotor 

da redução da desigualdade institucional de atenção aos povos, em terceiro como alerta 

para os públicos a serem preservados e resgatados e por último, ao passo da valorização 

dos preceitos humanos de solidariedade, na esteira de que o direito é ramo a ser 

estudado, observado e aplicado, sob o aspecto humanista e normativo, do quanto já se 

tenha alcançado e formado, de concreto e necessário para sua evolução. 

 

 

 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

471



Referências 

  

ALEXY, Robert. Teoria de los Derechos Fundamentales. Madrid. Centro de Estúdios 
Constitucionales. 1997. 
 
______________. Sistema Jurídico, Princípios Jurídicos Y Razón Práctica. In Palestra 
proferida IV Jornadas Internacionales de Lógica e Informática Jurídicas, celebrada em 
San Sebastian em Setembro de 1988. Doxa, nº 05, pp. 139-151, 1988. 
 
______________. Direitos Fundamentais, Balanceamento e Racionalidade. Tradução de 
Menelick de Carvalho Netto do original: Law and Correctness. In Ratio Juris, Legal 
Theory at End Of Millennium, v. 16, nº 02. Ed. MDA Freeman: Oxford University 
Press, pp. 131-140, 2003. 
 
______________. Derechos, Razonamiento Juridico y Discurso Racional. Artigo 
publicado em Derecho y Razón Pratica. Colección de Ética, Filosofia del Derecho y 
Política, n. 30. Distribuciones Fontamara: México, 1993. 
 
______________. Derecho Injusto, Retroactividad Y Principio de Legalidad Penal – La 
doctrina del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre los homicidios cometidos 
por los centinelas del Muro de Berlín. Tradução do original: Der BeschluB des 
Bundesverfassungsgerichts zu den Totungen and der innerdeutschen Grenze vom 24. 
October 1996, Hamburg, Joachim Jungius – Gesellschaft der Wissenschaften/ 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. Doxa, v. 24, pp. 197-230, out. de 1996. 
 
_____________. A natureza dos Argumentos acerca da natureza do Direito. Tradução 
do original The nature of arguments about the nature of law, por Julio Pinheiro Faro 
Homem de Siqueira e Bruno Costa Teixeira. Disponível em: 
http://www.panoptica.org/marjun08pdf/marjun08006.pdf. Acesso em jan de 2011. 
 
_____________. Sobre a Estrutura dos Princípios Jurídicos. Tradução de Fernando 
Alves Gomes, in Revista Internacional de Direito Tributário, v. 03. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2005, pp. 155-167. 
 
AZAMBUJA, Darcy. Teoria Geral do Estado. São Paulo, Globo 2008. 
 
BACHOF, Otto. Normas Constitucionais Inconstitucionais?. Coimbra: Almedina, 2008. 
 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 
3. ed., São Paulo: Malheiros, 2008. 
 
_____________________. Eficácia das Normas Constitucionais e Direitos Sociais. São 
Paulo: Malheiros, 2009. 
 
BARBAS HOMEM. Antonio Pedro. “Considerações acerca da função jurisdicional e do 
sistema judicial”. In. Coletânea de Estudos jurídicos. Coordenadoras: Maria Elizabeth 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

472



Guimarães Teixeira Rocha e Zilah Maria Callado Fadul Peterson; colaboradora: 
Samantha Ribeiro Meyer-Pflug. Brasília: Superior Tribunal Militar, 2008,.p.501-513.   
 
BARROSO, Luís Roberto,  Judicialização, Ativismo Judicial E Legitimidade 
Democrática.  
 
_____________. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de 
Janeiro. Renovar. 2003. 
 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2001. 
 
BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade. Para uma Teoria Geral da Política. 2. 
ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988. 
 
_____________. Teoria do Ordenamento Jurídico. São Paulo, Edipro. 
 
CAPPELLETTI, Mauro. Juizes legisladores? Tradução de Carlos A. Alvaro de Oliveira. 
Porto Alegre: Sergio Fabris editor, 1999. 
 
CANOTILHO, Joaquim José Gomes. “DA CONSTITUIÇÃO DIRIGENTE À 
JURISPRUDÊNCIA DIRIGENTE” ,In. Direito Constitucional Contemporaneo. Estudo 
em Homenagem ao Professor Michel Temer. São Paulo: Quartier Latin, 2012,coord. 
Newton de Lucca; Samantha ribeiro Meyer-Pflug ; Mariana Barboza Baeta Neves,  
p.548-551.  
 
CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade Legislativa do Poder Executivo. 3ª ed. São 
Paulo. Revistados Tribunais. 
 
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. Formação do patronato político brasileiro. V. 
1 e 2. 10ª ed. São Paulo, Globo, 2000. 
 
HABERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes, 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2002. 
 
HART, H. L. A. O conceito de Direito, São Paulo, Martins Fontes, 2012. 
 
HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira 
Mendes, Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991. 
 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado, 4ª ed. Coimbra. 
Armênio Amado Editor, 1979. 
 
___________. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Ed. Martins Fontes/Ed. 
Da Universidade de Brasília, 1990. 
 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

473



NOHARA, Irene Patrícia. Reforma Administrativa e Burocracia: impacto da eficiência 
na configuração do Direito Administrativo brasileiro, Tese de Livre Docência. 
Universidade de São Paulo: 2012. 
 
RAWLS, John. O Liberalismo Político. 2ª ed. São Paulo. Ática. 2000. 
 
SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7ª ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007. 
 
_____________________. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 
Constituição Federal de 1988. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
 
_____________________. Os Direitos Sociais como Direitos Fundamentais: contributo 
para um balanço aos vinte anos da Constituição Federal de 1988. In: Revista do Instituto 
de Hermenêutica Jurídica. 20 anos de Constitucionalismo Democrático – E agora? Porto 
Alegre – Belo Horizonte, 2008. 
 
SILVEIRA, Vladmir Oliveira da & ROCASOLANO, Maria Mendez. Direitos Humanos 
– Conceitos,Significados e Funções. 2010. São Paulo: Saraiva. 
 
SUNSTEIN, Cass. After Rights Revolution – Reconceiving the Regulatory State. 
Cambridge. Harvard University Press. 
 
STRECK, Lenio Luiz. A Hermenêutica Jurídica nos Vinte Anos da Constituição do 
Brasil. In O Novo Constitucionalismo na Era Pós-Postivista – Homenagem a Paulo 
Bonavides. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
WEBER, Max. Economia e sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva. 
Tradução Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. 5ª ed. Brasília: Editora Universidade 
de Brasília, 1999. 
 
______________. Ciência e Política: Duas Vocações. São Paulo, Cultrix. 
 
TAVARES, André Ramos. Teoria da Justiça Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005. 
 
TATE, C. Neal; VALLINDER, Torbjorn. The global expansion of the judicial Power. 
 
VERONESE. Alexandre. A judicialização da política na América Latina: panorama do 
debate teórico contemporâneo.IN:http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/ 
pdf/2012/Jul/26/panorama.pdf 
 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

474



O ATIVISMO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

JUDICIAL ACTIVISM THE FEDERAL SUPREME COURT 
 

Arthur Bezerra de Souza Junior1 

Samantha Ribeiro Meyer-Pflug2 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho analisa os motivos que levaram ao surgimento e desenvolvimento 
do ativismo judicial, precipuamente, pelo Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula 
do Poder Judiciário e responsável pela guarda e interpretação da Constituição. Para 
tanto se estudam os contornos traçados pelo Texto Constitucional para atividade judicial 
em face dos princípios constitucionais. Também se examina com acuidade as 
modificações trazidas pela Emenda à Constituição n. 45/04, responsável pela Reforma 
do Poder Judiciário. De igual modo estuda-se a abrangência e os limites do ativismo 
judicial, bem como a legitimidade dessa atividade dentro de um Estado Democrático de 
Direito e em face do princípio da separação dos poderes previsto na Constituição 
Federal de 1988. 
 
Palavras-chave: ativismo judicial; Supremo Tribunal Federal; Separação de poderes. 
 

ABSTRACT 

 

This paper analyzes the causes that led to the emergence and development of judicial 
activism, primarily, by the Supreme Court, court of the Judicial Branch and responsible 
for the safekeeping and interpretation of the Constitution. To this end we study the 
contours outlined by the Constitutional Text for judicial activity in the face of 
constitutional principles. It also examines acuity changes brought about by n 
Amendment to the Constitution. 45/04, responsible for the Reform of the Judiciary. 
Similarly studies the scope and limits of judicial activism, as well as the legitimacy of 
this activity within a democratic state and in the face of the principle of separation of 
powers enshrined in the Constitution of 1988. 
 

Keywords: judicial activism; Supreme Court; Separation of powers. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O ativismo judicial é um fenômeno recente no sistema judicial brasileiro e que 

se faz sentir mais significativamente no Supremo Tribunal Federal. Corresponde a uma 

atuação criativa dos julgadores, buscando uma nova hermenêutica para produzir suas 

decisões com o intuito de conferir efetividade aos direitos constitucionalmente 

consagrados, principalmente, em caso de omissão dos poderes que detém a função 

primeira de regulamentá-los.  

  As omissões dos Poderes Legislativo e Executivo no que tange às suas funções 

constitucionalmente previstas acabam por suscitar uma atuação mais incisiva do Poder 

Judiciário.  Nesse particular, ao suprir tais omissões, as decisões do Poder Judiciário 

acabam, em alguns casos, por extravazar seus limites e ingressar no campo da criação 

legislativa e da realização de políticas públicas. 

 Os Poderes Legislativo e Executivo atualmente vivem uma crise institucional e 

democrática, furtam-se, muitas vezes, das suas funções constitucionalmente 

consagradas, gerando assim descrédito em toda a sociedade brasileira. 

 Em face dessa circunstância não pode o Poder Judiciário se manter omisso 

quando provocado, precipuamente, o Supremo Tribunal Federal que é o guardião da 

Constituição. Atualmente, é nítida a transferência para Supremo Tribunal Federal da 

competência para se manifestar sobre temas de extrema relevância para o País, como 

por exemplo, pesquisas sobre células-troco, relações homoafetivas, demarcação de 

terras indígenas, dentre outras. 

 Contudo, críticas e questionamentos surgem em razão do desenvolvimento do 

ativismo judicial. Dentre as críticas formuladas, destaca-se principalmente a de que esse 

fenômeno, principalmente, quando levado a cabo pelo Supremo Tribunal Federal fere a 

tripartição dos poderes expressa no artigo 2º da Constituição Federal de 1988. Por outra 

banda, questiona-se igualmente a circunstância de o Supremo Tribunal Federal não se 

manifestar em face das omissões dos outros Poderes Públicos, a desta maneira não 

conferir efetividade as normas constitucionais.  

 Como Guardião da Constituição, não seria permitido ao Supremo Tribunal 

Federal deixar de zelar pelo respeito às normas constitucionais. A necessidade de 

manifestação do Poder Judiciário acerca de certas questões decorre da própria 

judicialização da política levada a efeito pela Constituição Federal de 1988.  
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 Busca-se aqui examinar as razões que permitiram o surgimento e o 

desenvolvimento do ativismo judicial pelo Supremo Tribunal Federal. Para tanto se 

examina os contornos fixados pela Constituição para atuação do Poder Judiciário, bem 

como as recentes alterações constitucionais e legislativas que incluíram instrumentos 

que aperfeiçoaram a justiça constitucional, possibilitando assim adoção de novas 

técnicas de decisão pelo Supremo Tribunal Federal. De igual modo examina-se, em que 

medida o ativismo judicial pode ensejar uma violação ao princípio da separação dos 

poderes e do próprio Estado Democrático de Direito. 

 

1. O ATIVISMO JUDICIAL 

 

 O termo ativismo judicial surgiu nos Estados Unidos com a publicação do artigo 

intitulado “The Supreme Court:1947”  na Revista Fortune, no ano de 1947 de autoria do 

jornalista Arthur Schlesinger Jr3. 

 Na ocasião, o referido jornalista dividiu os juízes da Suprema Corte Americana 

em “Ativistas” e de “Auto Contenção”. Explicou que os ativistas propendiam em usar 

seu poder de julgar, ou melhor, para efetivar o que entendiam sobre justiça social. Já os 

juízes denominados de auto-contenção preocupavam-se mais com a forma, com o 

conservadorismo que a legislação impunha. 

 Em reação ao termo criado e utilizado, Craig Green debate Schlesinger 

afirmando que o autor do termo não se embasou em razões sólidas para levar a efeito 

sua classificação e que seu intento era basicamente o de atacar pessoalmente os juízes 

da Suprema Corte Americana. Verifica-se, que a classificação levada a efeito pelo 

referido jornalista considerou mais aspectos políticos do que jurídicos, uma vez que ele 

não possuía conhecimento jurídico para tanto, nem esse era o intuito precípuo do artigo 

publicado. Nesse sentido, Elival da Silva Ramos pontualmente declara que: 

 
(...) a discussão sobre ativismo, como se constata nos Estados 
Unidos, desloca-se mais para o plano da filosofia política, sendo 
a indagação central a legitimidade do Poder Judiciário, tendo em 
vista a ideologia democrática que permeia o sistema político 
norte-americano4. 

 

                                                           
3 Cf. TOURINHO LEAL, Ativismo ou Altivez? Minas Gerais: Fórum, 2010. . 
4 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial: Parâmetros Dogmáticos – São Paulo: Saraiva, 2012, p.40. 
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 O ativismo judicial nos Estados Unidos é caracterizado pela interferência do 

Poder Judiciário nas questões puramente ligadas às políticas públicas. Porém, verifica-

se, que outras questões são levantadas naquele País quando trazida a tentativa de sua 

conceituação. Richard W. Garnett elenca outra hipótese: “o termo ativismo judicial, 

como é tipicamente usado, é essencialmente vazio de conteúdo; é simplesmente uma 

maneira inflamada de registrar a desaprovação frente a uma decisão.” 5 

 Consoante o conceito de Richard W. Garnett, o termo ativismo judicial é 

utilizado politicamente com o fulcro de denegrir decisões emanadas das Cortes as quais 

contrariam as vontades políticas. Vê-se, nesse caso, a sutil ligação entre atividade 

política e decisões que contrariam essas atividades. Portanto, o ativismo judicial nos 

Estados Unidos da América compreende precipuamente as decisões que invadem a 

esfera de políticas públicas. 

 O ativismo judicial surgiu e se desenvolveu nos Estados Unidos. Contudo, esse 

fenômeno se expandiu para outros Países, dentre eles, o Brasil. Ainda sim, a 

conceituação de ativismo judicial continua gerando calorosos debates acadêmicos, tendo 

em vista o princípio da separação dos poderes.  

 O termo ativismo judicial não encontra consenso na doutrina brasileira. Para 

Paulo Gustavo Gonet Branco: 

 

 As referências ao que se tem designado como ativismo 
judicial refletem outro caso de expressão utilizada sem maiores 
cuidados com a definição dos seus contornos. Nem mesmo se 
encontra um consenso em torno de saber se refere a uma atitude 
desejável ou negativa. O risco disso está em tornar a expressão 
inútil por superabrangente, ou, ainda pior, transformá-la numa 
daquelas armadilhas semânticas que enredam os participantes 
desavisados do debate público, fazendo-os supor verdades ainda 
não estabelecidas e a julgar instituições e a formar opiniões 
políticas sobre bases dissolventes da mistificação. 6 

 

 A definição, por vezes, é carregada de calorosa paixão política e crítica e, na 

maioria das vezes, usada para combater posicionamentos ideológicos distantes das 

opiniões de seus autores. 

                                                           
5 GARNETT, Richard W. Debate: judicial ativism and its critics. University of Pennsylvania Lam 
Review,  2006.  v 155, p. 112. 
6 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Em busca de um conceito fugidio – o ativismo judicial. Texto não 
publicado, 2011, p. 2. – Extraído da dissertação de mestrado de Carolina Scherer Bicca, intitulada 
“Ativismo Judicial” no Controle das Políticas Públicas: O Caso da Assistência Social no Brasil. 
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  Contudo, mister se faz conceituar o ativismo judicial, em virtude de sua 

relevante função na efetivação das normas constitucionais e principalmente dos direitos 

e garantias fundamentais. Mayra Marinho Miarelli e Rogério Montai de Lima observam 

que: 

 
Por “ativismo judicial” entende-se o papel criativo dos tribunais 
ao fazerem uma contribuição nova para o direito, decidindo 
sobre a singularidade ao caso concreto, formando o precedente 
jurisprudencial, antecipando-se, muitas vezes, à formulação da 
própria lei. Diante de necessidades que forjam uma determinada 
interpretação, do texto de lei, é o momento em que o esforço do 
interprete faz-se sentir. Tem-se como ativismo judicial, portanto, 
a energia emanada dos tribunais no processo da criação do 
direito. 7 

 

 O ativismo judicial contradiz a ideia de um juiz que exerça a função apenas de 

"bouche de la loi" 8, no qual o juiz ou tribunal deve apenas citar os preceitos contidos 

em textos legais, ou seja, a letra pura da lei. O ativismo judicial é a liberdade consciente 

e prudente, com respeito aos princípios constitucionais, dentre eles o da segurança 

jurídica, de criação dos tribunais pautada na interpretação legal e com o fulcro supremo 

na efetivação de direitos contidos na Constituição. Entende Elival da Silva Ramos que 

ativismo judicial é: 

 

(...) o exercício da função jurisdicional para além dos limites 
impostos pelo próprio ordenamento que incumbe, 
institucionalmente, ao Poder Judiciário fazer atuar, resolvendo 
litígios de feições subjetivas (conflitos de interesses) e 
controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos 
normativos). 9 

 

 Em face da leitura do texto transcrito acima se observa que Elival da Silva 

Ramos ao contrário dos entusiastas do ativismo judicial, o admite com reservas e 

defende uma noção um tanto quanto pejorativa desse fenômeno interpretativo e 

judicante. 

 

                                                           
7 MIARELLI, Mayra Marinho; LIMA. Rogério Montai de. Ativismo Judicial e a efetivação de direitos no 
Supremo Tribunal Federal.  Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012, P. 34. 
8 Significa “Boca da Lei”. 
9 RAMOS, Elival da Silva, Op. cit.70. 
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 Para o autor, a extrapolação das funções típicas do juiz, como a criação 

legislativa, representa uma agressão ao princípio da separação dos poderes, bem como 

decisões que interfiram diretamente na discricionariedade do Poder Executivo no 

tocante às Políticas Publicas são pontos negativos e passíveis de empreender a 

necessária preocupação. Desta forma, ativismo judicial poderia ser uma aberração 

jurídica, ao ponto de infringir o próprio princípio da segurança jurídica. 

 Todavia, para Luis Roberto Barroso,10 o termo não se relaciona com o uso 

indevido do poder e sim em uma dimensão participativa e de busca mais profunda dos 

comandos constitucionais. Está devidamente ligada à ideia de ocupação de espaços 

vagos deixados pelo Legislativo. 

 A Constituição Brasileira possui tamanha carga axiológica que deixar de 

implementar seus ditames ou simplesmente desrespeitar direitos individuais gera seu 

incontestável desacato. E a já citada omissão legislativa acarreta o desrespeito dos 

princípios constitucionais, violando o próprio Estado Democrático de Direito. 

 A altivez judiciária nada mais representa do que a concretização dos valores 

contidos no Texto Constitucional brasileiro. É por meio de  uma atuação mais presente e 

com o intuito de suportar as bases do Estado Democrático de Direito ao ponto de fazer 

valer a vontade do constituinte originário que as normas constitucionais se concretizam. 

Preleciona Luis Roberto Barroso que:  

 

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação 
mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos valores 
e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de 
atuação dos outros dois Poderes. Em muitas situações, sequer há 
confronto, mas mera ocupação de espaços vazios. [...] o 
ativismo é uma atitude, a escolha de um modo específico e 
proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido 
e alcance. [...] a ativismo judicial legitimamente exercido 
procura extrair o máximo das potencialidades construindo regras 
específicas da conduta de enunciados vagos [...].11 

 

 O autor referido aponta para a necessidade do exercício do ativismo judicial, 

demonstrando ser uma saída plausível pela crise institucional instalada no Poder 

Executivo e no Poder Legislativo. Contudo, adverte não ser o ativismo judicial o 

                                                           
10 BARROSO, Luis Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 89 
11 BARROSO, Luis Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 89 
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remédio definitivo, mas sim uma medida de aplicação excepcional nos momentos de 

crise intensa. Acrescenta Luis Roberto Barroso: 

 

Uma nota final: o ativismo, até aqui, tem sido parte da solução, e 
não do problema. Mas ele é um antibiótico poderoso, cujo uso 
deve ser eventual e controlado. Em dose excessiva, há risco de 
se morrer da cura. A expansão do Judiciário não deve desviar a 
atenção da real disfunção que aflige a democracia brasileira: a 
crise de representatividade, legitimidade e funcionalidade do 
poder legislativo.. 12   

 

 Destarte, tem-se que o ativismo judicial no Brasil é assunto que gera polêmicas e  

controvérsias na doutrina. Contudo, sua aplicação no sistema brasileiro tem sido 

justificada, na grande maioria das vezes, pela necessidade de uma atitude mais enérgica 

e altiva dos tribunais com o intento de fazer valer os valores e preceitos contidos na 

Constituição Federal de 1988. 

 Sem sombra de dúvidas, desta discussão nascem alguns questionamentos, como 

por exemplo, se tal prática é legitima em nosso sistema jurídico. 

 

2.  O NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

 O ativismo judicial tem o seu desenvolvimento diretamente relacionado com o 

neoconstitucionalismo, que nada mais é do que uma decorrência da própria evolução do 

Estado Democrático de Direito. Num primeiro momento tem-se o Estado Pré-Moderno, 

caracterizado pela “pela pluralidade de fontes normativas, pela tradição romanística de 

produção jurídica e pela natureza jusnaturalista e sua fundamentação.” 13 

 Nesta época, não havia centralização do direito no ordenamento positivado. 

Várias eram as fontes como, por exemplo, os conselhos dos pensadores e juristas, as 

ordenações do Rei ou Imperador. Tamanha gama de fontes normativas deixava a desejar 

sobre a segurança jurídica abrindo campos contrários de interpretação. 

 Num segundo momento surge o Estado Legislativo de Direito, assentado no 

“monopólio estatal de produção jurídica e sobre o princípio da legalidade.” 14 Nesta fase, 

também denominada de positivismo, houve a concentração de produção jurídica na lei 
                                                           
12 MIARELLI, Mayra Marinho; LIMA, Rogério Montai de. Ativismo Judicial e a efetivação de direitos 
no Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2012, p. 63 
13 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos  
fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2011, p.101. 
14 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 97 
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escrita ou positivada. O que fugisse do que a lei determinava era considerado ilegal. 

Dessa forma engessou-se a interpretação legal, devendo o magistrado usar de critérios 

lógicos de subsunção de lei. A criação ou extensão interpretativa era considerada fora 

dos padrões do positivismo. 

 Por fim, nasce o Estado Constitucional de Direito, com o final da Segunda 

Guerra Mundial e tendo com traços característicos a subordinação do princípio da 

legalidade a uma Constituição rígida. Nesse sentido esclarece Luis Roberto Barroso:  

 

  A validade das leis já não depende apenas da forma de 
sua produção, mas também da efetiva compatibilidade de seu 
conteúdo com as normas constitucionais, às quais, se reconhece 
a imperatividade típica do Direito. 15 
 Mais que isso: a Constituição não apenas impõe limites ao 
legislador e ao administrador, mas lhe determina, também, 
deveres de atuação. A ciência do Direito assume um papel 
crítico e indutivo da atuação dos Poderes Públicos e, a 
jurisprudência passa a desempenhar novas tarefas, dentre as 
quais se incluem a competência ampla para invalidar atos 
legislativos ou administrativos e para interpretar criativamente 
as normas jurídicas à luz da Constituição. 16 

 

 Nota-se que, nesta nova fase do Estado Constitucional a lei infraconstitucional 

está intimamente ligada aos preceitos e mandamentos do Texto Constitucional. Fala-se, 

portanto, em vinculação criativa e interpretativa aos mandamentos e princípios da 

Constituição.  

 A análise dos princípios constitucionais fundamentam decisões, influencia a 

doutrina e traz uma nova realidade hermenêutica. Passam a coexistir no mesmo 

ordenamento jurídico o positivismo e os princípios, sendo que a questão axiológica 

passa a ter fundamental importância na atividade dos magistrados.  

 Após o fim da Segunda Grande Guerra, a humanidade ainda chocada com as 

atrocidades deste imenso confronto bélico, busca a religação do direito com os valores. 

No Brasil esse fenômeno se dá com a promulgação da Constituição de 1988, na qual 

traz consigo a judicialização da política e um amplo rol de direitos e garantias 

fundamentais. Elucida Daniel Sarmento que “por outro lado, o neoconstitucionalismo 

                                                           
15 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 97 
16 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. p. 98 
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alenta um ideário humanista, que aposta na possibilidade de emancipação pela via 

jurídica, através de um uso engajado da moderna dogmática constitucional.” 17 

 Os direitos e garantias fundamentais alcançam um status jamais imaginado nessa 

nova fase, sendo considerados a base da estrutura lógica e de coerência da Constituição. 

Para Daniel Sarmento:  

 

Trata-se, portanto, de uma teoria otimista – ou naive, diriam os 
seus críticos -, que também não se compadece com o desencanto 
pós-moderno, profundamente descrente em relação à razão. 
Enquanto os pós-modernos criticam as “metanarrativas”, e 
buscam desconstruir as elaborações abstratas sobre as quais se 
fundou o Direito moderno – direitos humanos, liberdade, 
igualdade etc. – os neoconstitucionalistas insistem no 
aprofundamento do projeto político da Modernidade, de 
emancipação pelo uso da razão, através dos instrumentos do 
Direito Constitucional, sobretudo os direitos fundamentais. 18 

 

 Nasce, assim, o neoconstitucionalismo como sustentáculo do ativismo judicial 

na medida em que impõem a necessidade de proteção aos princípios constitucionais, 

principalmente no tocante à efetivação dos direitos e garantias fundamentais. Há 

presença de princípios no Texto Constitucional, em razão de sua abstratividade e 

generalidade trazem a oportunidade de aplicação de uma interpretação que vai além da 

simples letra da lei e prioriza a sua finalidade.  

 

 

3.  O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  E O ATIVISMO JUDICIAL  

 

 

 O Supremo Tribunal Federal é órgão de cúpula do Poder Judiciário e 

responsável pela interpretação e guarda da Constituição. Tem-se que em virtude, 

sobretudo, dos efeitos das decisões proferidas no controle concentrado de 

constitucionalidade, quais sejam, erga omnes e vinculante, elas impactam todo o 

sistema jurídico do País. Nesse sentido, relevante se faz analisar se o Supremo Tribunal 

                                                           
17 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e possibilidades. in FELLET, André 
Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo (Org.). As novas faces do Ativismo 
Judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011, p. 56. 
18 SARMENTO, Daniel Op. Cit, p. 57. 
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Federal adota o ativismo judicial em suas decisões. Para tanto é necessário inicialmente 

examinar algumas posições adotadas pelos Ministros em suas manifestações.  

 O Ministro aposentado Cezar Peluso ao ser questionado sobre o ativismo judicial 

no Supremo Tribunal Federal declarou que: 

 

O Supremo sempre aponta para os interesses gerais da 
sociedade. Essa acusação de ativismo não é exclusiva da 
Suprema Corte do Brasil. Nos EUA, sérios problemas que 
deveriam ter sido resolvidos no plano legislativo, ou na área 
administrativa, só tiveram solução social satisfatória com a 
intervenção da Suprema Corte. Foi assim inclusive com o 
racismo. No Brasil lidamos com uma Constituição Analítica, 
bem diferente da Americana, com seus poucos artigos. A nossa 
Carta cuida de uma série de matérias que poderiam ser regidas 
por lei ordinária. E isso tem explicação: A Constituição de 88 
foi editada após longo período de autoritarismo, quando os 
constituintes resolveram regular tudo. Daí o Supremo ser 
acionado, ele decide. Isso já foi chamado de “ativismo judicial a 
convite constitucional”, o que é apropriado. Só que o Supremo 
não dá motivos para acusações de partidarismo. Mesmo lidando 
com questões políticas, age com independência, ao contrário do 
que se ouve falar de outras cortes. Eu diria mais: quando 
decisões da Corte chama a atenção da opinião pública é porque 
as matérias tratadas representam divisões dentro da sociedade 
brasileira. Falo de temas como o aborto, células-tronco, fetos 
anencéfalos, direito dos homoafetivos. 19 

 

 Consoante o posicionamento adota pelo Ministro aposentado Cezar Peluso 

Supremo Tribunal Federal não só é ativista como que tal postura é necessária para a 

concretização dos preceitos da Carta Magna ante sua politização e a omissão dos demais 

poderes.  

 Após longos anos sob o regime de exceção no Brasil, a Constituição Federal de 

1988 veio instituir o Estado Democrático de Direito. O Texto Constitucional é bastante 

extenso e analítico, talvez em razão da ânsia de liberdade que imperava naquele 

determinado contexto histórico e político do País. Buscou-se com o intuito de proteger 

os cidadãos, a democracia e as instituições incluir no bojo da Constituição Federal os 

mais diversos temas. Nesse particular, houve uma judicialização de matérias políticas. 

 Contudo, uma vez constantes no Texto Constitucional, incumbe ao Supremo 

Tribunal Federal o dever constitucional de zelá-los e efetivá-los. Uma Constituição 

                                                           
19 http://www.conjur.com.br/2011-mai-15/stf-enfrenta-temas-polemicos-independencia-peluso-eua 
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inoperante e ineficaz não pode ser considerada uma Constituição zelada. E para não 

incorrer neste risco, o Supremo Tribunal Federal preenche os espaços deixados pelos 

demais poderes e zela pela Constituição da República, no momento que a torna efetiva. 

Todavia, a questão ganha novos contornos quando se está diante da proteção de direitos 

sociais constitucionalmente previstos e que, na maioria das vezes, implicam na 

elaboração e execução de políticas públicas. Em face da omissão dos outros Poderes 

nessa matéria, o Supremo Tribunal Federal quando provocado torna efetivos tais 

direitos adentrando na seara dos demais Poderes e se utilizando do ativismo judicial. 

  No mesmo sentido se manifestou o Ministro Celso de Mello, por ocasião da 

posse do Presidente Ministro Gilmar Mendes, em seu discurso: 

 

 É por isso que posso afirmar, Senhor Presidente, que esta 
Suprema Corte – que não se curva a ninguém nem tolera a 
prepotência dos governantes nem admite os excessos e abusos 
que emanam de qualquer esfera dos Poderes da República – 
desempenha as suas funções institucionais e exerce a jurisdição 
que lhe é inerente de modo compatível com os estritos limites 
que lhe traçou a própria Constituição.   
Isso significa reconhecer que a prática de jurisdição, quando 
provocada por aqueles que atingidos pelo arbítrio, pela violência 
e pelo abuso, não pode ser considerada – ao contrário do que 
muitos erroneamente supõem e afirmam – um gesto de indevida 
interferência desta Suprema Corte na esfera orgânica dos demais 
Poderes da República. 
 Práticas de ativismo judicial, Senhor 
Presidente, embora moderadamente desempenhadas por esta 
Corte em momentos excepcionais, tornam-se uma necessidade 
institucional, quando os órgãos do Poder Público se 
omitem ou retardam, excessivamente, o cumprimento de 
obrigações a que estão sujeitos por expressa determinação do 
próprio estatuto constitucional, ainda mais se se estiver 
presente que o Poder Judiciário, tratando-se de comportamentos 
estatais ofensivos à Constituição  não pode se reduzir a uma 
posição de pura passividade. 20 

 

 Em face do trecho do discurso supratranscrito, observa-se claramente que o 

Ministro Celso de Melo adverte para a necessidade de uma Corte independente com o 

fim de garantir a proteção dos direitos e garantias individuais dos cidadãos e que se 

altiva é, deve-se ao “Ativismo à convite Constitucional” pois a Constituição da 

                                                           
20http://www.conjur.com.br/2008-abr-23/ativismo_judicial_compensa_omissao_poder_publico?pagina=5 
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República é deveras politizada impondo ao Supremo Tribunal Federal sua defesa e o 

ingresso na esfera dos outros Poderes.  

 Nota-se que o emprego do ativismo judicial é justificado na necessidade de se 

dar efetividade às normas da Constituição. Em face de temas políticos contidos na Lei 

Maior, nada mais pertinente que o Supremo Tribunal Federal se manifeste visualizando 

a concretude dos preceitos constitucionais. 

 Preleciona, ainda, o Ministro Celso de Mello, em entrevista ao site Consultor 

Jurídico - CONJUR: 

 

 A formulação legislativa no Brasil, lamentavelmente, nem 
sempre se reveste da necessária qualidade jurídica, o que é 
demonstrado não só pelo elevado número de ações diretas 
promovidas perante o Supremo Tribunal Federal, mas, 
sobretudo, pelas inúmeras decisões declaratórias de 
inconstitucionalidade de leis editadas pela União Federal e pelos 
Estados-membros. Esse déficit de qualidade jurídica no processo 
de produção normativa do Estado brasileiro, em suas diversas 
instâncias decisórias, é preocupante porque afeta a harmonia da 
Federação, rompe o necessário equilíbrio e compromete, muitas 
vezes, direitos e garantias fundamentais dos cidadãos da 
República. É importante resaltar que, hoje, o Supremo 
desempenha um papel relevantíssimo no contexto de nosso 
processo institucional, estimulando-o, muitas vezes, à prática de 
ativismo judicial, notadamente na implementação 
concretizadora de políticas públicas definidas pela própria 
Constituição que são lamentavelmente descumpridas, por 
injustificável inércia, pelos órgãos estatais competentes. O 
Supremo tem uma clara e nítida visão do processo 
Constitucional. Isso lhe dá uma consciência maior e uma 
percepção mais expressiva do seu verdadeiro papel no 
desempenho da jurisdição constitucional. 21 

 

 Tem-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal adota o ativismo judicial com 

vistas a dar efetividade às normas constitucionais, precipuamente, em face da omissão 

dos demais Poderes. Nesse sentido interessante citar recentes decisões do Supremo 

Tribunal Federal, nas quais se verifica o ativismo judicial, em virtude da matéria que 

abordam. São elas, dentre outras: a) Instituição de contribuição dos inativos na Reforma 

da Previdência – ADI 3105/DF; b) Criação do Conselho Nacional de Justiça na 

Reforma do judiciário – ADI 3367; c) Pesquisa com células-tronco embrionárias – ADI 

3510/DF; d) Interrupção da gestação de fetos anencefálicos – ADPF 54/DF; e) 
                                                           
21 http://www.conjur.com.br/2006-mar-15/juizes_papel_ativo_interpretacao_lei Acesso em 17/02/2013. 
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Restrição do uso de algemas – HC 91952/SP e Súmula Vinculante nº 11; f) demarcação 

da reserva indígena Raposa Serra do Sol – PET 3388/RR; g) Vedação ao Nepotismo – 

ADC 12/DF e Súmula Vinculante nº 13. 

 Há, pois, uma nova postura adotada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido 

de zelar pela efetividade das normas constitucionais, decorrente principalmente da 

omissão dos demais Poderes, cumprindo assim o mister previsto no Texto 

Constitucional. Luis Roberto Barroso explica que:  

 

 O próprio papel do Judiciário tem sido redimensionado. 
No Brasil dos últimos anos, deixou de ser departamento técnico 
especializado e passou a desempenhar um papel político, 
dividindo espaço com o Legislativo e o Executivo. Tal 
circunstância acarretou uma modificação substantiva na relação 
da Sociedade com as instituições judiciais. É certo que os 
métodos de atuação e argumentação empregados por juízes e 
tribunais são jurídicos, mas a natureza de sua função é 
inegavelmente política. Embora os órgãos judiciais não sejam 
integrados por agentes públicos eleitos, o poder de que são 
titulares, como todo poder em um Estado Democrático, é 
representativo. Vale dizer: é exercido em nome do povo e deve 
contas à sociedade. Essa constatação ganha maior realce quando 
se trata do Tribunal Constitucional ou do órgão que lhe faça as 
vezes, pela repercussão e abrangência de suas decisões e pela 
peculiar proximidade entre a Constituição e o fenômeno 
político. 22   

 

 O Poder Judiciário, precipuamente, o Supremo Tribunal Federal não é mais a 

instituição que apenas aplica a letra fria da lei. Pelo contrário, adotam-se, cada vez mais,  

interpretações extensivas para que a real vontade constitucional seja concretizada em 

sua plenitude. Há a necessidade de suprir a omissão legislativa para que a Justiça 

sobressaia sobre o Direito Positivo, que por não poucas vezes é injusto.  

 Não há como negar a presença de ativismo judicial na atuação do Supremo 

Tribunal Federal, no entanto, sua adoção deve ser sempre feita na observância do 

princípio da separação de poderes e do Estado Democrático de Direito.  

 

 

 

                                                           
22 BARROSO, Luís Roberto,  Op. Cit. 83 
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4.  FATORES ENSEJADORES DO ATIVISMO JUDICIAL NO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL 

 

 Como dito anteriormente, reconhece-se que o Supremo Tribunal Federal tem 

empregado o ativismo judicial em suas decisões. A promulgação da Constituição de 

1988 e o desenvolvimento do neoconstitucionalismo possibilitou a adoção de novas 

interpretações, na medida em que se busca uma maior efetividade das normas 

constitucionais, principalmente, as relativas à proteção de direitos e garantias 

fundamentais.  

 Apesar das discussões acerca da legitimidade dessas decisões, vale ressaltar que 

o Supremo Tribunal Federal é incumbido de guardar e zelar pela Carta Magna, ou seja, 

seus preceitos, princípios e mandamentos. É o guardião da democracia, da segurança 

jurídica e dos diretos e garantias fundamentais. 

 Nesse sentido o próprio desenvolvimento da teoria da força normativa da 

Constituição de Konrad Hesse no Brasil, propiciou o aparecimento do ativismo judicial. 

A teoria da Força Normativa da Constituição pode ser entendida pela necessidade de se 

outorgar aplicação direta às normas constitucionais, independentemente, da necessidade 

de regulamentação legislativa ou atuação do Poder Executivo. A Constituição passa a 

ser concebida não mais como uma mera carta de interesses, desprovida de efetividade e 

apenas delineando os rumos ao qual o legislador e administrador público deveriam 

seguir. Luis Roberto Barroso exemplifica a teoria da força normativa da Constituição ao 

afirmar que: 

 

Atualmente, passou a ser premissa, do caráter vinculativo e 
obrigatório de suas disposições. Vale dizer: as normas 
constitucionais são dotadas de imperatividade, que é atributo de 
todas as normas jurídicas, e sua inobservância há de deflagrar os 
mecanismos próprios de coação, de cumprimento forçado. 23  

 

 Em face da aplicação dessa teoria não se pode negar efetividade às normas 

constitucionais sob o argumento de se tratar de uma norma de eficácia limitada ou 

programática, é necessário que o Poder Judiciário encontre mecanismos para dar 

efetividade ao desiderato constitucional. Para zelar pela Constituição, o Supremo 

                                                           
23 BARROSO, Luís Roberto,  Op. Cit, p. 91. 
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Tribunal Federal deve dar aplicação às normas constitucionais por meio de suas 

decisões,  

 A força normativa da Constituição representa, portanto, a vinculação de seus 

preceitos e normas sendo legítima sua aplicação, deste modo abre-se um campo 

favorável para o surgimento e desenvolvimento do ativismo judicial no Supremo 

Tribunal Federal. 

 Outro elemento ensejador do ativismo judicial diz respeito à presença de 

princípios no Texto Constitucional que em razão de sua abstratividade e generalidade 

permitem uma maior liberdade do magistrado na sua interpretação, possibilitando assim 

um maior desenvolvimento das normas constitucionais por meio da interpretação.  

 A judicialização da política também aparece com um elemento propulsor do 

ativismo na medida em que com a presença de inúmeros direitos sociais no Texto 

Constitucional, necessário se faz a elaboração e implementação de políticas publicas 

pelos Poderes Legislativos e Executivo. No entanto, em face de uma eventual omissão 

desses Poderes nessa seara, caberá ao Poder Judiciário fazê-lo, uma vez que a questão 

passou a receber tratamento normativo e com isso aquele que se sentir lesado irá se 

socorrer do Poder Judiciário para fazer valer seus direitos. 

 Assim, para concretizar a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal 

profere decisões, que num primeiro momento parecem extrapolar a sua função típica. 

Contudo, esta atuação ativista é pautada na força que possui a Constituição e também  

na omissão dos outros Poderes no cumprimento de seu mister. 

 Não obstante os fatores como a adoção da teoria da força normativa da 

constituição, a judicialização da política levada a efeito pelo Texto Constitucional e os 

princípios constitucionais, outros fazem parte do rol de influências nas decisões ativistas 

de nossa Corte Constitucional. Destaca-se, dentre eles, a necessidade de preservação do 

poder do Supremo Tribunal Federal que deve demonstrar competência e autoridade em 

suas decisões na proteção das normas constitucionais.  

 De igual modo de nada adianta que as decisões sejam justas e bem 

fundamentadas se não houver o respeito sobre uma determinação emanada pelo 

Supremo Tribunal Federal. Caso isso ocorra, haverá o enfraquecimento da instituição 

correndo sérios riscos de se ter decisões ineficazes no âmbito do sistema jurídico 

criando assim espaços para a insegurança jurídica. 
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 Há a necessidade de  o Supremo Tribunal Federal mostrar sua força e seu espaço 

no desenvolvimento de sua missão constitucional. Nesse particular preleciona Luis 

Roberto Barroso explica que: 

 
O primeiro impulso natural do poder é a auto-conservação. É 
intuitivo, que um tribunal, em suas relações com os outros atores 
político, institucionais ou sociais, procure demarcar e preservar 
seu espaço de atuação e sua autoridade [...]24 

 

 Outro aspecto a ser considerado diz respeito à crise institucional pela qual passa 

o Poder Legislativo no momento atual, devido ao descrédito da população somado ao 

excessivo numero de medidas provisórias do Poder Executivo que dificultam 

sobremaneira que ele desempenha sua função a contento.  

 A crise de funcionalidade e representatividade do Poder Legislativo leva O 

Supremo Tribunal Federal a suprir esse vácuo, de modo a garantir que as normas 

constitucionais sejam respeitadas e aplicadas.  Há, na realidade, o preenchimento desse 

espaço para que haja a concretização constitucional. Explica Luís Roberto Barroso que:  

 
No caso brasileiro, esse movimento de ampliação do Poder 
Judiciário, particularmente do Supremo Tribunal Federal, tem 
sido contemporâneo da retratação do Legislativo, que passa por 
uma crise de funcionalidade e representatividade. 25 

 

 

 Soma-se a isso a falta de qualidade na produção de leis, que acaba por suscitar 

uma maior atuação do Supremo Tribunal Federal quando provocado. Adverte o 

Ministro Celso de Mello que: 

 

A formulação legislativa no Brasil, lamentavelmente, nem 
sempre se reveste da necessária qualidade jurídica, o que é 
demonstrado não só pelo elevado número de ações diretas 
promovidas perante o Supremo Tribunal Federal, mas, 
sobretudo, pelas inúmeras decisões declaratórias de 
inconstitucionalidade de leis editadas pela União e pelos 
Estados-membros. 26 

                                                           
24 BARROSO, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Dirito e política no Brasil 
contemporâneo. In FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo 
(Org.). As novas faces do Ativismo Judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. 
25 BARROSO, Luís Roberto,  Op. Cit, p. 91. 
26 http://www.conjur.com.br/2006-mar-15/juizes_papel_ativo_interpretaçao-lei>Acesso em 16 fevereiro 
2013. 
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 A falta de tecnicismo e de conhecimento dos legisladores brasileiros gera 

produção legislativa recheadas de falhas e incongruências. Assim, o Supremo Tribunal 

Federal, ao ser provocado, necessita corrigir esses lapsos por meio de suas decisões. 

 Tem-se, pois, que o ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal não se dá por 

abusos de poder, arrogância e ditadura do Poder Judiciário. O ativismo  judicial é fruto 

da marcha daqueles que detêm a nobre função de efetivar a Constituição Federal e seus 

preceitos,  preservando assim o Estado Democrático de Direito. 

 O ativismo judicial não significa intromissão nos demais Poderes. Pelo contrário 

nada mais é do que decorrência da necessidade de se preservar as normas 

constitucionais em face da omissão dos demais Poderes. Frise-se, que a omissão dos 

Poderes Legislativo e Executivo viola frontalmente o Texto Constitucional. Ademais, é 

preciso ter em mente que o Supremo Tribunal Federal só age quando provocado, desta 

feita, tem-se que a própria sociedade está a exigir o cumprimento dos preceitos 

constitucionais. 27 

 

 

CONCLUSÕES 

 

 

 O ativismo judicial no Supremo Tribunal Federal, como visto, decorre da 

necessidade se concretizar os preceitos constitucionais e em face da inércia institucional 

dos demais Poderes, principalmente do Poder Legislativo.  

 Trata-se, na verdade de um remédio para acabar com a omissão dos demais 

Poderes no cumprimento das normas constitucionais. É uma forma de se consolidar o 

Texto Constitucional.   

 A omissão dos demais poderes acaba por ensejar uma expansão do Poder 

Judiciário que quando provocado pela sociedade tem que se manifestar no sentido de 

preservar a força normativa da Constituição e o respeito aos direitos e garantias 

fundamentais nela previstos.  

                                                           
27MIARELLI, Mayra Marinho; LIMA, Rogério Montai de. Ativismo Judicial e a efetivação de direitos no 
Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2012. 
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 Todavia, o ativismo judicial deve ser levado a efeito pelo Supremo Tribunal 

Federal com observância do princípio da separação de poderes e do Estado Democrático 

de Direito. 

 Em síntese, tem-se que o ativismo judicial levado a efeito pelo Supremo 

Tribunal Federal é uma postura necessária, ainda que excepcional, para a concretização 

da Constituição Federal de 1988. 

 

REFERÊNCIAS  

 

BARROSO, Luis Roberto. O Controle de Constitucionalidade no Direito Brasileiro. 

São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

BARROSO, Luis Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: Dirito e 

política no Brasil contemporâneo. In FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel 

Giotti de; NOVELINO, Marcelo (Org.). As novas faces do Ativismo Judicial. Salvador: 

Jus Podivm, 2011. 

 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Em busca de um conceito fugidio – o ativismo 

judicial. Texto não publicado, 2011, p. 2. – Extraído da dissertação de mestrado de 

Carolina Scherer Bicca, intitulada “Ativismo Judicial” no Controle das Políticas 

Públicas: O Caso da Assistência Social no Brasil. 

 

GARNETT, Richard W. Debate: judicial ativism and its critics. University of 

Pennsylvania Lam Review,  2006.  v 155. 

 

LEAL, Saul Tourinho. Ativismo ou altivez? O outro lado do Supremo Tribunal Federal. 

Minas Gerais: Fórum, 2010. 

 

MIARELLI, Mayra Marinho; LIMA, Rogério Montai de. Ativismo Judicial e a 

efetivação de direitos no Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Ed., 2012. 

 

RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial: Parâmetros dogmáticos. São Paulo: 

Saraiva, 2010. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

492



 

SARMENTO Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e possibilidades. in 

FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo 

(Org.). As novas faces do Ativismo Judicial. Salvador: Jus Podivm, 2011. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

493



 
 

O DIFÍCIL ACESSO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
 

THE HARD ACCESS TO THE SUPREME FEDERAL COURT 
 

        Frederico Thales de Araújo Martos 
Doutorando e Mestre pela FADISP. Professor da pós-graduação da rede de ensino 
LFG - Anhanguera/Uniderp. Sócio fundador da Academia de Pesquisas e Estudos 

Jurídicos - APEJUR. Associado ao CONPEDI, SBPC e AASP. Advogado 
regularmente inscrito na OAB/SP. Contato: fredmartos@gmail.com 

 
José Antonio de Faria Martos 

Doutorando pela FADISP. Mestre em Direito pela UNAERP. Professor titular da 
Faculdade de Direito de Franca. Professor da Faculdade LIBERTAS.  Associado ao 

CONPEDI ,  SBPC e AASP. Advogado inscrito na OAB/SP. Contato: 
joseantoniomartos@gmail.com 

 
RESUMO 
 
A Constituição Federal de 1988 permitiu a consolidação do Supremo Tribunal Federal como 
Corte Constitucional, que no exercício da jurisdição típica trouxe ao universo jurídico 
questões controvertidas. O Poder Judiciário brasileiro, assoberbado de processos, passa por 
um enorme desgaste e consequente perda de credibilidade perante os cidadãos. Questões 
como: A adoção da teoria da transcendência dos motivos determinantes; A objetivação do 
controle difuso e subjetivação do controle concentrado; O ativismo judicial; e A 
judicialização da política, implicam em reflexões sobre o modelo de jurisdição constitucional 
brasileiro. Nesse diapasão, verifica-se que no modelo adotado está ocorrendo um 
estreitamento das vias de acesso à justiça e ao Egrégio Tribunal por meio da aplicação dos 
filtros recursais, advindos com as reformas, tais como a repercussão geral e as súmulas 
vinculantes. Importante frisar, outrossim, que dificultar o acesso à justiça e ao Supremo 
Tribunal Federal fere frontalmente o direito subjetivo à tutela jurisdicional com relação ao 
direito que o cidadão tem de ter o seu conflito de interesses individualmente analisado e 
julgado. 
 
Palavras-chave: Jurisdição Constitucional; Dificuldade de Acesso à Justiça; Súmula 
Vinculante; Supremo Tribunal Federal.  
 
 
ABSTRACT 
 
The consolidation of the Federal Supreme Court as Constitutional Court was allowed by the 
Federal Constitution of 1988, which have taken controversial topics in the practice of typical 
jurisdiction. The Brazilian Judiciary, overwhelmed by so many processes, gets through huge 
damage, losing citizens credibility. Topics as adoption of transcendental determinants reasons 
theory, observation of diffuse control, subjectivation of concentrated control, judicial activism 
or political judicialization, result in reflections about the Brazilian constitutional jurisdiction 
model. The application of recourses filters from reforms as general repercussion or binding 
process have shown a widening in the access to justice. Also complicating the access to 
justice and to the FSC, denying the subjective right to a jurisdictional custody in relation to 
the right of citizen about having his conflict interest individually analyzed and judged. 
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INTRODUÇÃO  
 

 O processo de redemocratização do país e o advento da Constituição Federal de 1988 

permitiram a consolidação do importante papel do Supremo Tribunal Federal como Corte 

Constitucional.  A ampliação da jurisdição constitucional nos países da América Latina é um 

fato relativamente recente e começou a ser verificado após a Segunda Guerra Mundial, com a 

transição de estados legalistas para estados constitucionais.    

 A função do Supremo Tribunal Federal - na preservação da Constituição Federal, na 

observância do princípio da separação de poderes e na interpretação jurídica constitucional - 

tem permitido um alargamento da jurisdição constitucional, mormente em face do grande 

número de processos que são levados a julgamento naquela Corte decorrentes da preocupação 

de preservação dos valores tutelados pela Carta Magna.  

 A origem da jurisdição constitucional assenta-se no controle da constitucionalidade 

das leis e atos normativos do Poder Público, fundado no Princípio da Supremacia da 

Constituição. A função da jurisdição constitucional é tutelar os direitos fundamentais, 

especialmente os das minorias sociais e deve prevalecer, sempre, sobre a regra da maioria 

vigente nos regimes democráticos.  

 A expansão dos poderes da jurisdição constitucional tem provocado reflexões na 

doutrina nacional, principalmente com relação à Súmula Vinculante. A gênese da questão 

consiste na tentativa de conciliar o acesso à justiça com o uso das súmulas vinculantes. Na 

doutrina existem argumentos favoráveis e contrários a adoção das mesmas, e cada qual das 

vertentes apresenta suas razões.  

 A problematização sobre o difícil acesso ao Supremo Tribunal Federal, passa pela 

reflexão sobre o uso da Súmula Vinculante, sobre a objetivação do controle difuso e a 

subjetivação do controle concentrado, além a teoria da transcendência dos motivos 

determinantes - Tragende Gründe defendida por alguns ministros da Corte e questões 

relacionadas à Repercussão Geral.  Importante ressaltar que estas são reflexões necessárias 

para o entendimento da problemática e são substanciais para os debates contemporâneos sobre 

referido assunto. 
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1. A MOROSIDADE DA JUSTIÇA E SEUS QUANTITATIVOS 
 

 O problema da morosidade da justiça remonta os tempos do Brasil Império. Rui 

Barbosa no ano de 1921 consignou manifestação célebre nesse sentido quando da oração aos 

moços, manifestando sua indignação com relação à morosidade da justiça da seguinte forma: 

“Justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal 

nas mãos do julgador contraria o direito das partes, e, assim, as lesa no patrimônio, honra e 

liberdade1”.   

 Maria Tereza Sadek (2004) assevera que: 
O Judiciário brasileiro, diferentemente do que ocorria no passado, está na berlinda e 
não apresenta mais condições de impedir mudanças. Reformas virão e mudanças já 
estão em curso, algumas mais e outras menos visíveis, alterando a identidade e o 
perfil de uma instituição que sempre teve na tradição uma garantia segura contra as 
inovações. 

 A população reclama sobre o funcionamento do Poder Judiciário que não tem 

atendido as demandas sociais que lhe competem em tempo aceitável. A ideia geral da 

população é a de que a justiça é lenta, falha e onerosa, motivando um ditado que mais vale um 

mau acordo do que uma boa demanda.  

 Os números abaixo transcritos permitem uma reflexão sobre o número de processos 

em tramitação pelo Supremo tribunal Federal, e as questões atinentes à sua morosidade. O 

número de processos protocolados e julgados no Supremo Tribunal Federal, de 1988 a 2012, 

demonstra o quão assoberbada de trabalho encontra a Corte Constitucional Brasileira, e a 

evolução numérica pós Constituição Federal de 19882:  

 

   Movimentação Processos Julgamentos STF Protocolados  
2012 72.148 87.784 
2011 64.018 97.380 
2010 71.670 103.869 
2009 84.369 95.524 
2008 100.781 130.747 
2007 119.324 159.522 

                                                           
1 Em março de 1921, a Oração aos Moços, de Rui Barbosa, foi ouvida na sessão solene da formatura da turma de 
1920 da Faculdade de Direito de São Paulo. Rui escreveu a Oração aos Moços, que foi lida pelo professor 
Reinaldo Porchat, pois Rui, adoentado, não pôde comparecer à cerimônia. Disponível em 
http://www.casaruibarbosa.gov.br/dados/DOC/artigos/rui_barbosa/FCRB_RuiBarbosa_Oracao_aos_mocos.pdf. 
Acesso em 10/03/2013.  
2 Conforme informações do STF disponíveis em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=movimentoProcessual. Acesso em: 
10/03/2013. 
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2006 127.535 110.284 
2005 95.212 103.700 
2004 83.667 101.690 
2003 87.186 107.867 
2002 160.453 83.097 
2001 110.771 109.692 
2000 105.307 86.138 
1999 68.369 56.307 
1998 52.636 51.307 
1997 36.490 39.944 
1996 28.134 30.829 
1995 27.743 34.125 
1994 24.295 28.221 
1993 24.377 21.737 
1992 27.447 18.236 
1991 18.438 14.366 
1990 18.564 16.449 
1989 14.721 17.432 
1988 21.328 16.313 

  

 A deficiência do Poder Judiciário deve ser entendida, também, a partir de alguns 

aspectos políticos como o fenômeno denominado judicialização da política cujos problemas 

são de certa maneira previsíveis.   

 O expressivo aumento no número de Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

ajuizadas apontam no sentido da configuração do processo de judicialização da política3. De 

outubro de 1988 a dezembro de 2012 chegaram ao Supremo Tribunal Federal 4820 (Quatro 

Mil Oitocentos e Vinte) Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Desse total 1266 (Um Mil 

Duzentos e Sessenta e Seis) aguardavam julgamento em 31/12/20124.   

 O alargamento do espaço político e o denominado ativismo jurídico têm 

demonstrado que parte dos juízes nacionais agem de maneira ideológica e ousada, como se os 

recursos públicos fossem inesgotáveis e são alheios às consequências que podem trazer para 

administração pública. Assim sendo, os conflitos entre os Poderes constituídos são evidentes!  

 Os reflexos da morosidade da justiça podem ser percebidos, inclusive, no campo 

econômico. Acerca dos reflexos e dos poderes da economia sobre os demais setores da vida 

social ensina Mireille Delmas-Marty (2003, p. 202):  

                                                           
3 O fenômeno é bem tratado na obra: “The judicialization  of politics in Latin America” (SIEDER. Rachel; 
SCHJOLDEN. Line; Angeli. Alan. Intitute for the Study of the Americas, 2006). 
4 Conforme informações disponíveis no site do STF: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=adi. Acesso em 21/03/2013. Acesso 
em 10/03/2013. 
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Certo, o mundo da economia é mais veloz que o da pessoa. Construímos algo além 
de nós mesmos, que viaja além da matéria, embora apenas de matéria se trate. Ele 
pode nos engolfar na ilusão que nada mais resta senão o mercado e suas estratégias. 
Unamo-nos, pois, em bloco. Não o econômico, mas pelo econômico ao social se 
não houver outro meio; se o caminho inverso for mais difícil. 

 O Banco Mundial por meio do conhecido “Documento técnico 3195”, já demonstrava 

preocupações com relação à qualidade dos serviços judiciais, a redução da morosidade e a 

ampliação do acesso à Justiça no Brasil, ocasião em que fez várias sugestões para a Reforma 

do Poder Judiciário. A Emenda Constitucional nº. 45, trouxe uma série de alterações 

constitucionais, que, em verdade, estavam propostas desde 1996 no  mencionado documeto.   

   A leitura do documento em comento permite concluir que para o Banco Mundial o  

objetivo geral da  reforma do Poder Judiciário era promover o desenvolvimento econômico,  

transformando o Poder Judiciário num garantidor dos princípios econômicos a serem 

implementados no Estado brasileiro.   

   Quanto aos objetivos específicos do Banco Mundial, naquela ocasião  destacam-se 

os seguintes:  a) Aprimorar a qualidade na prestação de serviços judiciais; b) Reduzir a 

morosidade; c) Ampliar  o  acesso  à  Justiça;  d)  Implantar Mecanismos Alternativos  de  

Resolução  de Conflitos  – MARC,  em  conformidade  com  os  interesses  e  padrões  

internacionais;  e) Dotar o Judiciário de  transparência e previsibilidade de decisões, para      

fomentar um ambiente propício ao comércio,  financiamentos e  investimentos;  f) Garantir os 

direitos individuais e a propriedade e o respeito aos contratos,  de forma previsível.  

  Com relação às recomendações do Banco Mundial destacam-se as seguintes:  a)  

Instituição  de  órgão  destinado  a  realizar  o  controle  externo  do  Judiciário  com  

atribuições  administrativas  e  disciplinares;  b)  adoção  de  balizamento  jurisprudencial 

compulsório  pela  Cúpula  do  Poder  Judiciário;  além  da  c)  Adoção  de  Mecanismos 

Alternativos de Resolução de Conflitos.   

   As propostas demonstram a ideologia neoliberal do Banco Mundial aplicada aos 

Tribunais  visto  que  é  proposto mais  do  que  o  simples  convencimento  do magistrado 

pela  via  da  absorção  da  ideologia  neoliberal  difundida  por  meio  dos  documentos,  

pesquisas e textos que veiculam os valores propostos.   

 Um  importante mecanismo  criado  com  a  EC  nº.  45  é a  Súmula  Vinculante,  a  

qual,  como  se  sabe, vincula os demais Tribunais do país, o que permite um certo e arriscado 

controle político do STF, o qual vale lembrar, tem os ministros nomeados pelo Presidente da 

República.  
                                                           
5 Produzido nos Estados Unidos, com suporte técnico de Malcolm D. Rowat e Sri-Ram Aiyer e pesquisa de 
Manning Cabrol e Bryant Garth.  
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 Para Richard Moorhead e Pascoe Pleasence (2003, p. 01): 
The access to justice debate has traditionally been founded on key notions of legality 
and legimitacy, in particular, the rule of law and equality. The idea os equal 
application of law has a rich pedigree anda equal access to justice has beens a 
clarion call for progressive lawers and legal pressure groups alike.  

 Mauro Cappelletti e Bryant G. Garth, na clássica obra denominada “O acesso à 

justiça” ressaltam a dificuldade de se firmar um preceito para o tema. Contudo, entendem que 

o acesso à justiça tem existência para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico, 

a saber: reivindicar seus direitos, resolvendo ou não seus litígios sob os auspícios do Estado e 

produzir resultados que sejam individualmente e socialmente justos (CAPPELLETTI; 

GARTH, 1988). Referida obra cuida de apresentar as denominadas ondas reformistas para 

viabilizar o acesso universal à justiça. 

 

2. A CONCEPÇÃO ATUAL DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL 

BRASILEIRA  
 

 Para Hans Kelsen (1931), jurisdição constitucional significa, “a garantia jurisdicional 

da Constituição”. Em síntese, pode se dizer que é a outorga de poderes a um órgão 

jurisdicional para verificar a conformação das leis e demais atos ao texto constitucional.  

 O controle jurisdicional de constitucionalidade das leis no Brasil surgiu a partir da 

proclamação da República, no fim do século XIX, com inspiração no sistema norte-americano 

do judicial review. Como se sabe, o sistema jurídico brasileiro tem suas origens no direito 

Romano-Germânico e se aproxima da escola denominada de Civil Law em que o direito é 

positivado nas leis.  

 Nos Estados Unidos a escola jurídica é a Common Law que impõe força vinculante 

aos precedentes judiciais.  Trata-se da doutrina chamada stare decisis segundo a qual as 

decisões de um órgão judicial criam precedentes (jurisprudências) e vinculam as que vão ser 

emitidas no futuro.  

 Ao adotar o sistema híbrido no Brasil, em face das diferenças, tornaram-se 

necessárias algumas adaptações no sistema de controle difuso e concreto brasileiro, além do 

aperfeiçoamento do controle difuso de constitucionalidade. Nesse diapasão, o Brasil passou a 

adotar o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, difundido por Hans Kelsen.  

 De acordo com o modelo híbrido de controle jurisdicional de constitucionalidade das 

normas “as decisões judiciais que reconhecem a inconstitucionalidade de uma norma pela via 
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difusa apenas produzem eficácia entre as partes do processo (efeito inter partes)” (LEITE, 

2008, p. 02).  

 O mesmo se aproveita a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) nesse tipo 

de controle. Destarte, sem embargo de ser reconhecida como incompatível com a 

Constituição, a norma inválida não perde a sua vigência, visto que continua permanecendo no 

ordenamento jurídico sendo aplicável a outros casos concretos.  

 A eliminação do sistema jurídico-positivo, de maneira definitiva, requer a sua 

suspensão pelo Senado Federal, após a decisão definitiva de mérito do STF pela sua 

inconstitucionalidade.  É o que dispõe o art. 52, X, da Constituição Federal.  

 Assim sendo, torna-se imprescindível a intervenção desse órgão legislativo, no 

modelo difuso para que a norma seja expulsa do ordenamento. 

 No modelo concentrado incide o contrário. As decisões de inconstitucionalidade 

proferidas pelo STF ocasionam o banimento automático da norma inválida, atuando como um 

“legislador negativo”. Não há, no caso, a obrigação de participação do Senado, pois não tem 

significado eliminar do ordenamento o que já não mais existe juridicamente.  

 Com relação à Constituição Brasileira de 1988, pode-se dizer que apesar de mantido 

o modelo misto (concreto e abstrato) de controle da constitucionalidade, o referido controle 

abstrato/concentrado ganhou entusiasmo, superando definitivamente o controle 

concreto/difuso, antes dominante.  

 Nessas condições, o controle concentrado, antes de ação exclusiva do Procurador-

Geral da República e adstrito à declaração de inconstitucionalidade de normas estaduais e 

federais vigentes ao momento da propositura da demanda, foi extraordinariamente dilatado 

com o advento da atual Lei Fundamental, alterada pelas Emendas Constitucionais nº. 3/1993 e 

nº. 45/2004. 

 Por conseguinte questões relacionadas ao alargamento da jurisdição constitucional 

brasileira são recorrentes. Na Reclamação (RCL) nº. 4335/AC o Relator Ministro Gilmar 

Mendes, levantou como questão de ordem a viabilidade e conveniência de se estender a 

eficácia erga omnes e vinculante às decisões de inconstitucionalidade daquela Corte quando 

proferidas no modelo difuso de controle de normas.  

 Por ocasião do acórdão afirmou o Ministro que a mutação constitucional é 

transformação de sentido do enunciado da Constituição sem que o próprio texto seja alterado 

em sua redação, vale dizer, na sua dimensão constitucional textual. 
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 Assim sendo, quando ela se dá, o intérprete extrai do texto norma diversas daquelas 

que nele se encontravam originariamente ocultadas. Na mutação constitucional caminha-se 

não de um texto a uma norma, porém de um texto a outro texto, que substitui o primeiro. 

  Continua o Ministro em sua lavra afirmando que a mutação constitucional não se dá 

simplesmente pelo fato de um intérprete extrair de um mesmo texto uma norma diversa da 

produzida por um outro. Na mutação constitucional o próprio enunciado normativo é alterado. 

 Conclui o Ministro no Acórdão referido que não mais seria a resolução do Senado o 

ato responsável pela imputação de eficácia geral às decisões do STF em controle difuso. Esse 

efeito seria, então, uma decorrência espontânea da própria decisão da Corte, assim como 

ocorre no controle concentrado de normas.  

 Com relação às Súmulas pode-se afirmar que o direito processual civil brasileiro 

convive atualmente com três espécies: Súmula decorrente de jurisprudência assentada pelos 

tribunais (art. 479 do CPC), a Súmula impeditiva de recurso, introduzida pela reforma 

processual decorrente da Lei nº. 11.276, de 07 de fevereiro de 2006 sendo que ela decorre da 

previsão legal do art. 518, § 1º do CPC e a Súmula Vinculante que tem categoria 

constitucional e encontra previsão no art. 103-A, Constituição Federal, tendo sido inserida no 

sistema jurídico pela EC nº. 45 sendo regulamentada, posteriormente, pela Lei nº. 11.417, de 

19 de dezembro de 2006.     

 A criação da súmula com raízes brasileiras se deu “sem cópia do stare decisis6 ou 

filiação a the restatment of the Law” e representou um passo à frente da Comissão de 

Jurisprudência, no Supremo Tribunal. 

 No modelo brasileiro a complexidade do processo legislativo permite a elevação do 

prestígio do Direito Sumular, em face da segurança jurídica que as súmulas em geral 

oferecem, pois representam a consolidação da repetição de posições dos Tribunais que 

decidem as lides em final instância. 

 As peculiaridades do sistema jurídico brasileiro permitem a ideia de que a Teoria das 

Súmulas pareça mais adequada ao sistema romano-germânico do que o stare decisis 

americano. Admitindo, por hipótese, o modelo Americano e aplicando-o nos Tribunais 

nacionais ter-se-ia que aceitar que uma decisão, qualquer que seja, mesmo advinda de um 
                                                           
6 Pelo stare decisis, pode-se fazer a subsunção de um julgado emanado de qualquer órgão judiciário para 
qualquer outro, e o magistrado que recebe o case, se verificar a especificidade, a ele se vincula. A única exceção 
feita é à Suprema Corte, onde seus nove juízes têm o poder de avaliar a relevância constitucional da matéria, e 
somente apreciam o recurso após a concessão do que chamam writ of certiorari. A adoção do stare decisis em 
um país que adota o sistema consuetudinário, e tem produção legislativa escassa, tal como os Estados Unidos, 
pode ser instrumento eficaz, vez que a jurisprudência se revestirá de uma carga normativa maior, dado o maior 
número de lacunas deixado pelo legislador. 
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tribunal de igual nível hierárquico, ou ainda de grau inferior, tivesse mais valor do que o 

convencimento a ser esposado em outro julgamento evitando que o juiz faça uma apreciação 

detalhada dos fatos. Não se pode olvidar que, diferente do sistema jurídico brasileiro, no 

sistema Americano a competência legislativa nacional é residual.  

 Tanto a jurisprudência como o Direito Sumular originam-se da mesma fonte e são 

decorrentes da função jurisdicional do Estado 

 

3. DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – 

TRAGENDE GRÜNDE 
 

 O Supremo Tribunal Federal, com base no princípio da supremacia formal e material 

das normas constitucionais, atualmente, afirma que as decisões exaradas em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade possuem eficácia vinculante não apenas em face à parte 

dispositiva declarada, mas também em face dos motivos que determinaram a decisão, para 

tentar impedir a violação ao conteúdo essencial do acórdão.  

  Hipoteticamente, se o Supremo Tribunal Federal venha a declarar a 

inconstitucionalidade de uma determinada lei de um estado brasileiro. Pela transcendência, os 

fundamentos de sua decisão terão efeitos vinculantes para macular de inconstitucionalidade 

uma idêntica lei de outro Estado que, entretanto, não foi objeto do controle concentrado 

(MENDES, 1999).  

 

4. A POSIÇÃO DO SENADO FEDERAL NO MODELO ATUAL 
 

 Feitas as observações acima necessário se faz necessário levantar os seguintes 

questionamentos: Qual será a nova função do Senado Federal se ele não puder mais suspender 

a eficácia da norma declarada inconstitucional pelo STF no controle difuso? Caberia a ele tão 

somente dar publicidade, por meio do Diário Oficial do Congresso Nacional, às decisões do 

STF?  

 Para Glauco Salomão Leite (2008, p. 03) o ponto principal, nessa polêmica, é que: 
(...) a própria decisão do STF, também na via difusa, teria força normativa para 
suspender a eficácia da lei inconstitucional, dispensando a vetusta participação do 
Senado, baseada no art. 52, X, da CF. Então se prosperar a tese levantada, todas as 
decisões de  inconstitucionalidade proferidas pelo STF, seja no controle difuso ou no 
concentrado, teriam caráter obrigatório e eficácia erga omnes. 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

502



 
 

 Percebe-se, então, que a mudança de entendimento a respeito da competência do 

Senado seria proveniente de uma reforma constitucional, ou seja, não seria fruto de uma 

alteração através de emenda constitucional, seguindo o rito próprio fixado no art. 60, da CF 

(LEITE, 2008, p. 03).  

 Essa transformação resultaria de uma nova interpretação que o STF daria ao 

enunciado do art. 52, X, da CF, ao resolver a questão de ordem suscitada na Reclamação 

anteriormente declinada. 

 O então Ministro Eros Grau, justificando sua adesão ao posicionamento do Ministro 

Relator, ressaltou na ocasião que haveria uma autêntica mutação constitucional sobre o 

referido preceito constitucional.  

 Ora, é evidente que se acolhida tal proposta, estar-se-á destituindo o Senado de toda 

utilidade no controle difuso. Destarte, o Senado deixaria de ter a atribuição para suspender a 

eficácia da lei declarada inconstitucional pelo STF no controle difuso, e esse poder seria 

transferido, imediatamente, à própria Corte.   

 Nessa perspectiva, restará ao Senado a singela tarefa de publicar sua decisão judicial 

na imprensa oficial. A alegada mutação está maculada de maneira irreversível pela 

inconstitucionalidade, pois o Supremo Tribunal Federal estará realizando uma evidente 

usurpação de competência reformadora, e daí a incontestável violação ao princípio da 

separação dos Poderes!  

 

5. DA OBJETIVAÇÃO DO CONTROLE DIFUSO DE 

CONSTITUCIONALIDADE 
  

             Com o escopo de diminuição da abundância de demandas repetitivas que chegam ao 

Supremo Tribunal Federal, o legislador instituiu dois instrumentos processuais que passaram a 

atuar como verdadeiros filtros processuais: a repercussão geral da questão constitucional e as 

súmulas vinculantes. 

 Com a inclusão dos novos instrumentos processuais, o STF passou a adotar uma 

postura diferente perante os julgamentos dos recursos em controle difuso de 

constitucionalidade. Assim sendo, passaram a decidir não apenas considerando os fatos 

descritos na demanda e a produção dos efeitos da decisão entre as partes, mas passaram a 

analisar, também se os efeitos dessa decisão transcenderão os envolvidos na ação e os 

próprios limites dela. 
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 Este prodígio passou a ser chamando de objetivação do controle difuso de 

constitucionalidade e tem conseguido resultados prósperos na tentativa de uma prestação da 

tutela jurisdicional de forma efetiva, proporcionando em tese, segurança jurídica e isonomia 

entre os jurisdicionados. 

 Glauco Salomão Leite (2007, p. 198), ao concluir sua obra, assim leciona: 
As súmulas vinculantes estabelecem uma conexão entre a jurisdição constitucional 
difuso concreta, já que demandam a existência de uma controvérsia atual entre 
órgãos do Poder Judiciário, ou entre eles e a Administração Pública, e reiteradas 
decisões do Supremo Tribunal federal em um mesmo sentido, e a concentrado-
abstrata, em razão do efeito vinculante. Em outros termos, ela promove a 
generalização, com força obrigatória, da jurisprudência constitucional do Supremo 
Tribunal federal.  Dessa maneira, elas contribuem para um maior entrosamento da 
jurisdição difuso-concreta com a concentrado abstrata, atenuando a conhecida tensão 
dialética que caracteriza a convivência desses modelos.  

 Como se sabe o Recurso Extraordinário tem índole constitucional sendo utilizado 

para dar interpretação uniforme à norma constitucional, não sendo cabível apreciar matéria de 

fato, para evitar a “eternização” da lide. Destarte, neste recurso devem-se analisar apenas as 

questões de direito.    

 Expressa Eduardo Arruda Alvim (1997) que o recurso extraordinário sempre teve 

como finalidade, dentre outras, assegurar a inteireza do sistema jurídico, que deve ser 

submisso à Constituição Federal, e nesse diapasão vem se consolidando no Supremo Tribunal 

Federal a função do recurso extraordinário de uniformizar a jurisprudência nacional quanto à 

interpretação das normas constitucionais. 

 

6. A SUBJETIVAÇÃO DO CONTROLE CONCENTRADO 
 

 Em razão das reformas processuais verifica-se, de forma cada vez mais marcante, 

uma objetivação do controle difuso e uma subjetivação do controle concentrado. As decisões 

em controle difuso passaram a irradiar efeitos além do processo e, concomitantemente, 

verificou-se uma tendência de análise dos efeitos reais e concretos da decisão tomada por 

meio do controle concentrado. 

           Como exemplo pode-se citar que no modelo atual do controle concentrado, já se 

reconhece a possibilidade de particulares intervirem no processo.  A figura do amicus curiae e 

a realização de audiências públicas revelam essa tendência de forma a proteger assim, a 

segurança jurídica e o interesse público. No controle difuso, por sua vez, feito via de exceção, 

verifica-se que as discussões em um caso concreto irradiam amplamente seus efeitos. 
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CONCLUSÃO  
  

 A expansão dos poderes da jurisdição constitucional suscita reflexões na doutrina 

nacional, principalmente com relação a temas como as Súmulas Vinculantes, Invasão de 

Competência do Poder Legislativo, Segurança Jurídica e Acesso à Justiça.   

 Ao alongar os poderes do Supremo Tribunal Federal observa-se, por outro turno, a 

ocorrência de um estreitamento ao direito de acesso à justiça. Os filtros recursais, o ativismo 

jurídico e a judicialização da política demonstram posições importantes dos Ministros da 

Corte Constitucional. 

 No tocante ao controle de constitucionalidade das leis, o alargamento dos poderes da 

jurisdição constitucional gera questionamentos acerca do déficit de legitimidade do Supremo 

Tribunal Federal. Contudo, constata-se que as reflexões sobre a ampliação dos poderes dos 

Tribunais Superiores surgiram num cenário político estigmatizado pela total ausência de 

representatividade política e completa insatisfação popular, notadamente com relação ao 

Poder Legislativo que não cumpre a contento sua função legiferante. 

 Pela inovação trazida pela Emenda Constitucional nº. 45, o cidadão pode se utilizar 

do controle difuso, mas, por vezes, no contexto desse controle difuso, não será oportunizado o 

acesso ao Supremo Tribunal Federal, mesmo havendo violação da Constituição. 

 Há que se ressaltar que violação de direito constitucional individual sem Repercussão 

Geral continua sendo violação de direito. Então como ficam o direito de acesso à justiça e o 

princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário? 

 Não se pode confundir o controle difuso com os instrumentos do controle difuso e 

nessa perspectiva é inegável que este controle continua acessível ao cidadão. Contudo, o 

mesmo não ocorre em relação a um de seus instrumentos: o Recurso Extraordinário. 

 Para manejar um Recurso Extraordinário, dentre outros requisitos objetivos, o 

jurisdicionado tem o ônus de demonstrar que a sua situação jurídica tem amplo alcance no 

universo econômico, político, social ou jurídico, caracterizando assim a repercussão geral. 

Imprescindível, portanto, que a matéria a ser decidida atinja um grande espectro de pessoas 

em relações jurídicas assemelhadas.  

 O conceito de repercussão geral ainda é um pouco vago na doutrina e algumas 

questões ainda não foram pacificadas pelo Supremo Tribunal Federal. A ideia de garantir ao 

Supremo Tribunal Federal a sua condição de corte guardiã da Constituição Federal é nobre e 

permite diminuir o número de processo que lá chegam todos os dias. Dessa forma, a intenção 
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é que o Supremo Tribunal Federal passe a decidir aquelas questões que guardam importância 

constitucional a um grande número de jurisdicionados. 

 Contudo, a ideia de uma “Repercussão Geral” parece mais adequada ao debate em 

um controle concentrado de constitucionalidade, com decisões de efeitos erga omnes. O 

problema da “Repercussão Geral” no controle difuso é complexo, pois no funcionamento do 

controle difuso de constitucionalidade predomina o interesse individual. 

 No modelo atual o recurso extraordinário somente poderá ser analisado em seu 

mérito se a matéria nele contida contiver o requisito da repercussão geral. Ausente a 

repercussão geral, a Corte não enfrentará o mérito do recurso apresentado, ainda que haja uma 

violação a um direito constitucional individual. A demonstração da repercussão geral é 

requisito de admissibilidade recursal e constitui em ônus do recorrente e não dispensa a 

demonstração dos demais requisitos para admissão e conhecido do recurso interposto.  

 Observa-se, então, que o instituto da Repercussão Geral representa o estreitamento 

da via difusa, por meio da exigência de demonstração da repercussão geral da questão 

constitucional debatida nos autos termina gerando um forte indicativo de aproximação dos 

modelos concentrado e difuso de controle de constitucionalidade. 

 Vislumbrando ainda o acesso ao Supremo Tribunal Federal é inegável, também, que 

com a aprovação das súmulas vinculantes, o legislativo acabou por ceder espaço ao Supremo 

Tribunal Federal na tomada de decisões políticas relevantes em temas que vêm sendo 

judicializados. Porém como adiantava parte da doutrina a aplicação das súmulas vinculantes 

não é isenta de polêmicas.  

 Pode-se afirmar que a súmula vinculante tem natureza sui generis, pois em sua 

essência não pode ser considerada ato legislativo em razão do déficit de legitimidade de quem 

a edita e nem ato jurisdicional em razão do seu alcance. São atos de natureza política e que 

escapam da tradicional classificação doutrinária. 

 Reflexões favoráveis ao advento de Súmulas Vinculantes são no sentido de que 

representam maior segurança jurídica e estabilidade ao sistema jurídico, servindo de 

referencial positivo por conta do grau de indeterminação da regra jurídica incidente, 

permitindo decisões judiciais mais ágeis.  

 Dentre as críticas feitas às Súmulas Vinculantes destacam-se as dificuldades que 

surgiram ao acesso à justiça ferindo o direito subjetivo à tutela jurisdicional com relação ao 

direito que o cidadão, afastando a análise individualizada de conflito de interesses, além de 

obstaculizar a possibilidade de se esgotar a busca pela jurisdição justa. Nessas condições 
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todas as pessoas estarão de certa forma reféns do julgamento de processos anteriores e de 

lides que nunca integraram ou puderam se defender condignamente. 

 No momento atual, parece-nos que o alargamento da jurisdição constitucional com o 

uso das súmulas vinculantes, tem implicado em um fator obstaculizador do acesso à justiça 

em razão das dificuldades de manejo do recurso extraordinário por conta dos filtros recursais 

e da caracterização da repercussão geral. 
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POSIBLE LA DEMOCRATIZACIÓN EN EL PODER JUDICIAL? 
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RESUMO 

O presente trabalho trata acerca da democratização no Poder Judiciário, em um 
espaço específico, qual seja, considerando as práticas das audiências públicas no 
Supremo Tribunal Federal. Para tanto, utiliza-se como referencial teórico a noção de 
espaço público (Arendt, 2005), segundo a qual, demonstra-se o quão necessário é 
resgastar de um ambiente público para discussões públicas. Contudo, percebe-se, 
ao mesmo tempo, que o mundo moderno não possui essa noção de espaço público, 
como ele fora pensado outrora. Nesse sentido, entende-se que as audiências 
públicas consistem em uma abertura inicial importante no funcionamento do Estado, 
na sua manifestação judicial, via processo, embora essas práticas não consistam, 
efetivamente, em um ambiente democratizado no Poder Judiciário. Para materializar 
tais considerações, propõe-se abordar um relato de experiência a partir da audiência 
pública realizada na Ação de Arguição de descumprimento Fundamental - ADPF 
186. 
 

Palavras-chave: Audiência Pública; Democratização; Supremo Tribunal Federal. 

 

RESUMEN 

Este artículo trata sobre la democratización de Lo judiciário, en un espacio 
específico, que es, teniendo en cuenta las prácticas de las audiencias públicas en la 
Corte Suprema. Para ello, se utiliza como marco teórico la noción de espacio público 
(Arendt, 2005), según el cual, se muestra cómo es necesario resgastar un entorno 
público para las discusiones públicas. Sin embargo, se notó, mientras que el mundo 
moderno no tiene esta noción del espacio público, como había pensado una vez. En 
este sentido, se entiende que las audiencias públicas consisten en una apertura 
inicial de la creación del Estado, en su ruta manifestación proceso judicial, aunque 
estas prácticas no se componen con eficacia en un entorno democratizado la 
Judicatura. Para materializar estas consideraciones, se propone hacer frente a un 
relato de experiencia de la audiencia pública sobre la solicitud de Acción de 
Incumplimiento esencial - ADPF 186. 
 

                                                             
1 Doutoranda em estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Professora 
do Curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria (FAPAS) e do Centro Universitário 
Franciscano de Santa Maria (UNIFRA).  
2 Mestre em Direito na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Professora de Direito no 
Centro Universitário Franciscano (UNIFRA).  
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INTRODUÇÃO 

Nenhum homem é uma ilha isolada; cada homem é uma partícula do 
continente, uma parte da terra; se um torrão é arrastado para o mar, a 
Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse a 
casa dos teus amigos ou a tua própria; a morte de qualquer homem diminui-
me, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por 
quem os sinos dobram; eles dobram por ti. John Donne, meditação17. 

 

A característica mais singular e determinante do conceito de 

“humanidade” é nossa necessidade de viver em coletividade, de se organizar 

em sociedades e apoiar nossos ombros nos ombros de nossos semelhantes. 

Essa premissa fundamental está na gênese do conceito grego de “democracia” 

e, conquanto a democracia grega não fosse tão universal como a definimos 

hoje3, sem dúvida não prescindia da opinião de cada um de seus cidadãos, uma 

vez definidos como tal.  

Portanto, retornar à vida política é imprescindível à modernidade, pois as 

consequências dessa perda de espaço público, demonstradas por Arendt (2005), 

revelam a invasão da vida privada para ambientes, que outrora seriam considerados 

exclusivos de interesses públicos. Dito de outro modo, o individualismo que permeia 

quase toda atividade humana moderna trouxe consigo um desencanto com a 

atividade coletiva, e o consequente esvaziamento do espaço público. Este é o 

primeiro ponto que será abordado no presente artigo. Assim, urge a recriação de 

espaços públicos democratizados. 

Como fazê-lo? É imperioso citar Hannah Arendt (2005), segundo a qual 

a ação, revelada pelo discurso, é o mecanismo pelo qual o homem realmente 

participa e consolida sua existência na polis. Nesta linha, considerar-se-á, para 

este trabalho, a tese de uma possível democratização no Supremo Tribunal 

Federal, a partir da realização das audiências públicas, pelas quais se abre um 

espaço de construção subjetivas de conceitos, mesmo em um espaço, 

eminentemente, objetivo, no qual o Direito, enquanto sistema social, tenta 

sempre filiar-se.  Por fim, realizar-se-á um relato da experiência da ADPF 186 

(ação de descumprimento de preceito fundamental) na qual se percebe salutar a 
                                                             

3 A experiência política, para os gregos, não era privilégio de todos – e o maior signo de liberdade era 
justamente poder exercê-la. ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 2005. p 40. 
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primeira abertura para participação da sociedade, nas decisões do STF, porém 

sem que tenha havido a democratização no Poder Judiciário. 
 

1 - Espaço público e tempos modernos   

 

O espaço público, objeto deste estudo, é refletido a partir da perspectiva da 

filósofa Hannah Arendt (2005), pois permite enfatizar o resgate do espaço público 

em tempos modernos. Na verdade, a filósofa adverte as consequências do 

aniquilamento da esfera pública em prol da vida privada e seu individualismo. O 

resgate do espaço público é premissa importante para delimitar uma possibilidade 

democratização que se pretende demonstrar no Poder Judiciário e, em especial, nas 

audiências públicas. 

 

Desse modo, o espaço público será abordado sob três perspectivas 

discutidas em sua principal obra4. A primeira reflexão de Hannah Arendt (2005) 

consiste em afirmar em que consistia espaço público no período clássico, a segunda 

perspectiva refere o que ocorreu com o espaço público, e, finalizando, as 

consequências desta perda ao mundo moderno. Tais abordagens permitem uma 

visão crítica sobre espaços possivelmente democráticos no cerne do Poder 

Judiciário. 

 

O espaço público visto na antiguidade, ou no período clássico surge quando 

as esferas privadas e públicas passaram a ser diferenciadas, ou seja, quando o 

homem possui interesses na cidade (na polis) – em prol da coletividade, conforme 

relata GILISSEN (2003). Dito de outro modo, o homem passa a ter funções pré-

estabelecidas à vida na cidade. Para os gregos, os homens têm duas ordens de 

existência o que é próprio (privado) e o que é comum (público), conforme refere 

Hannah Arendt (2005, p.33).  

 

O espaço público consiste no discurso, na utilização da retórica, na 

argumentação e, portanto, na ação na polis, que requer a presença do outro, 

conforme refere Arendt (2005, p.31) – o homo activo. Para os gregos, o espaço 

                                                             
4 Refere-se à obra a Condição Humana considerada umas das principais obras de Hannah Arendt, na 
qual se preocupa explicar o homem, o espaço público e o mundo moderno burocratizado. 
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público ocorria em conjunto com o outro e tratava-se de assuntos da polis 

diferenciando-se da vida social – família e interesses privados. Em outras palavras, 

o homem se distinguia dos outros animais, justamente pela sua posição política 

Arendt (2005, p.41). 

 

Modernamente, ocorreu uma inversão das esferas públicas e privadas onde 

a esfera privada elevou-se ao nível antes público e a política passou a ser apenas 

uma mera função da sociedade Arendt (2005, p.51). Trocaram-se os papéis de 

relevâncias entre individuo, cidadão e Estado. Em decorrência, disso o espaço 

público esvaziou-se. Dito de outro modo, no mundo moderno com o advento da 

esfera social5 existe uma dificuldade de separar o que é público e privado algo que 

não ocorria na antiguidade. Na esfera pública não há mais ação e sim 

comportamento. Nas palavras da filósofa: 

 
Um fator decisivo é que a sociedade, em todos os seus níveis, exclui a 
possibilidade de ação, que antes era exclusiva do lar doméstico. Ao invés 
de ação, a sociedade espera de cada um dos seus membros um certo tipo 
de comportamento, impondo inúmeras e variadas regras, todas elas 
tendentes a normalizar os seus membros, a faze-los comportarem-se, a 
abolir a ação espontânea ou a reação inusitada. (2005, p.50). 

 

Tal fenômeno é relatado por Arendt (2005, p.37) quando as diferenças entre 

a esfera privada e a pública ficam diluídas na sociedade, com a invasão do social. 

Invertem-se as funções privadas e públicas a ponto de a esfera privada tornar-se 

uma das maiores preocupação moderna, acabando, inclusive, por invadir o espaço 

público. O trabalho no mundo moderno é considerado um dos elementos desta 

esfera social. O trabalho pode ser realizado solitariamente, não é imprescindível a 

presença do outro. Portanto, no “novo espaço público” moderno não é necessário 

estar presente com o outro, basta o trabalho sem ação, sem argumentação e 

retórica - realizado isoladamente.  

 

As consequências do aniquilamento de um verdadeiro espaço público na 

modernidade são vivenciadas rotineiramente: a invasão da vida privada no cenário 

público, o processo de conformismo do individuo e a burocratização do mundo 

                                                             
5 Refere-se à esfera social no sentido como um fenômeno moderno no qual não é uma vida privada, 
nem um espaço público, como transcreve ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 10ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária. 2005, p.37. 
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moderno tornando as pessoas ora homo faber6 ou animais laborans7.  Essa cultura 

homofaberizante do mundo moderno, na qual as responsabilidades são divididas 

como um grande processo de produção, nos quais o primeiro a executar uma tarefa 

não sabe o resultado final do produto, contribui sobremaneira para o homem, como 

sujeito passivo, diante da esfera pública, limitando o seu agir à sua vida privada.  

 

O individualismo no mundo moderno, bem como o esvaziamento do espaço 

público, são fatores que permeiam a baixa democracia em diversos setores da vida 

pública ou política. Aliás, será possível mencionar a existência de uma esfera 

pública em tempos modernos? Ora, nos termos prelimitados neste trabalho, a esfera 

pública como espaço para agir, argumentar, persuadir com discurso, características 

essencial do período clássico parece não existir nos dias atuais.  Apenas há uma 

abertura para discussões democráticas, com discursos ‘nada’ democráticos em um 

espaço público invadindo por questões privadas. Ou seja, extrajudicialmente e 

judicialmente pouco existe um espaço público para discussões de fato públicas de 

interesse geral.  

Deste modo, o que se pode identificar, nos espaço públicos, que deveriam 

ser construídos sob a lógica do diálogo, característicos da Democracia, é que 

funcionam sob a égide de certa burocracia, a qual, segundo Arendt (1995), é uma 

eficiente forma de dominação. Tais burocracias pressupõem todos os sujeitos como 

iguais, naturalizando processos artificiais e linearizando – ou tentando linearizar - os 

discursos no eixo da evidência. Assim, o que deveria funcionar como espaço 

democrático de construção democrática, acaba por ser um espaço logicamente 

estabilizado, no qual não se reconhece a falha, o equívoco, o silêncio. 

 

Nesse sentido, portanto, é que se pretende observar a democracia no 

âmbito do Poder Judiciário. 

 

                                                             
6 Expressão referida por Hannah Arendt onde afirma que os homem sem discurso , sem um espaço 
público tornar-se um homo faber. ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 10ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária. 2005. 
7 Expressão referida por Hannah Arendt em sua obra A Condição Humana onde afirma que o homem 
tornou-se refém apenas de suas necessidades biológicas – o animal laborans, quando se retira a sua 
capacidade de questionamento sobre o mundo burocrático. ARENDT, Hannah. A Condição Humana. 
10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 2005. 
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A democratização no Poder Judiciário: Possibilidades de enfrentamento à 

participação a partir das audiências públicas no Supremo Tribunal Federal. 

 

Além dos fatores anteriormente exarados, a democracia, em tempos atuais, 

enfrenta diversos fatores que dificultam a sua efetivação no funcionamento social. 

Buscar um ambiente democrático no cenário judicial é um desafio, pois como 

observado anteriormente – o espaço público foi modernamente transformado com os 

passar dos tempos desde a sociedade na Grécia até os dias atuais. Ademais, pouco 

se vivencia um agir democrático, em espaços extrajudiciais, como pretender inserir 

democratização no Poder Judiciário? Esta indagação será analisada na sequência 

do estudo. 

 

Em outros dizeres, Castanheira Neves (2002, p. 845), ressalta uma visão 

antropológica, salientando a dupla natureza do homem: - primeiro enquanto sujeito 

de constituição inacabada e inadaptado ao meio no sentido de “inespecificidade” 

padronizada da sua conduta, possuindo influência cultural para suas ações e; - 

segundo “aberto ao mundo”, desvinculando-se dele para executar tarefas 

particulares, das quais não possuem correspondência a com o mundo circundante. 

Dessa constituição do homem pode-se compreender a existência humana segundo 

Castanheira Neves (2002).  

Assim, observa-se na essência do humano uma tendência à desvinculação 

com o mundano. Esse desligamento consiste em uma postura biologicamente 

imposta e, muitas vezes, culturalmente posta.  A par dessas observações, o pensar 

individual, inerente ao humano, tolhe uma efetiva participação democrática e, por 

consequência, obsta a criação de espaços públicos de discussões. É a cultura do 

‘eu’ em detrimento do ‘nós’. 

 

Ora, a distinção entre público e privado tornou-se difusa na sociedade 

moderna, com a fuga de temas privados para ambientes que outrora seriam 

considerados exclusivos do interesse público. O individualismo que permeia quase 

toda a atividade humana moderna trouxe consigo um desencanto com a atividade 

coletiva, e o consequente esvaziamento do espaço público. Contudo, é 

inquestionável a percepção de que a atividade política jamais poderá ocorrer na 

esfera privada. 
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 Por esta razão, resgatar um espaço público, cujo funcionamento seja 

efetivo, é premissa fundamental para que ocorra uma reversão deste quadro e ao 

menos tentar inserir um espaço de debate no Poder Judiciário. Como lembra Arendt 

(2005, p.62), o espaço público é, ao mesmo tempo, o que mantém unidos os 

homens e impede que colidam entre si – é a garantia de que se mantenha a 

pluralidade, em contraposição a um mundo privado, na qual ela se tornaria 

paulatinamente impossível. 

 

Conforme explanado, vários fatores afastam o homem comum das decisões 

de Estado (extrajudiciais e judiciais), mas um número crescente de outros (como, no 

caso brasileiro, as audiências públicas jurisdicionais e as políticas de orçamento 

participativo) tenta compensar estas lacunas. Portanto, no Poder Judiciário, tornar-

se-ia necessário imaginar e construir novos modelos democráticos que se insiram no 

entremeio das formas tradicionais e garantam uma participação popular real e 

atuante no cerne do Estado. 

 

Entretanto, a democratização nos Estados e no Judiciário reproduz modelos 

democráticos “nada democratizados”, pois a normalidade é o ‘agir por parênteses’: 

não participar efetivamente. Além disso, a democracia moderna persiste na arte de 

governar, utilizando-se novas e velhas técnicas de dominação. A prática da 

democracia é a indagação acerca da natureza do poder e de seu exercício - afinal 

nesta indagação estamos todos implicados, como mencionado por Chauí (1982).  

Citando Ackerman (2006), há duas grandes tradições políticas ocidentais: ou (como 

os gregos) o ser humano é levado a crer que a vida de engajamento político é o 

melhor que se possa aspirar ou, pelo contrário, engaja-se para evitar a intervenção 

do Estado em valores humanos que a ele não se considera pertinentes. Em 

qualquer dos casos, haverá uma ação política. 

 

A democratização no Poder Judiciário, mencionada neste estudo, delimita-se 

a analisar as audiências públicas realizadas no Supremo Tribunal Federal. A 

previsão da audiência pública encontra-se nas Leis nº 9.868 e 9.882, ambas 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

515



estabelecidas desde o ano de 1999. Apesar de existir a previsão legal, a primeira 

audiência pública8 só foi realizada oito anos após a edição das respectivas Leis.  

 

As audiências públicas são instrumentos jurisdicionais que alargam a 

democracia representativa. Na medida em que não é possível a participação direta 

do cidadão9 nas decisões, o alargamento da representação é salutar à 

democratização. A audiência pública é um instrumento representativo, processual e 

(inicialmente) politicamente democrática10. Representativo, no sentido de que os 

cidadãos de uma determinada comunidade11, por mandato, discorrem os interesses 

desta comunidade na audiência. Processualmente democrático, pois os Ministros 

abrem-se para a formação da decisão jurisdicional adequada, ouvindo os interesses 

dos representantes da comunidade. Por fim, a audiência pública é também 

politicamente democrática, pois segundo Bobbio (1997, p.28) é relevante para 

avaliar a democracia representativa de um país não o número de pessoas que 

votam (análise quantitativa), mas onde esses cidadãos votam (análise qualitativa do 

espaço público). E nesse sentido, foi criado um novo espaço jurisdicional para 

deliberação da comunidade, bem como para construção da decisão jurisdicional 

adequada. 

 

A democratização, na audiência pública, pode ser realizada pelo Juiz, se 

este (ouvindo os representantes da comunidade) vincular sua decisão jurisdicional 

às experiências e saberes relatados durante a audiência. A resposta da decisão 

jurisdicional sob as vozes da audiência pública cria uma zona de contato entre 

                                                             
8 A primeira audiência pública ocorreu no dia 20.04.2007, sendo realizada no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal para discutir a constitucionalidade do art. 5º da Lei de Biossegurança (Lei nº 
11.105/2005) a ADIN 3.510, e inaugurou a primeira abertura para ouvir o outro no ambiente 
jurisdicional. 
9 Pode-se apontar como exemplo da participação direta do cidadão no Judiciário a mecânica de 
atuação do pretor, no período clássico do Direito Romano, quando o mesmo recebia os cidadãos no 
tribunal, ouvia-os e direcionava-os ou não ao juiz, já indicando a norma a ser aplicada no caso. 
VILLEY, Michel. El Derecho Romano. Buenos Aires: Eudeba, 1963, p.9 ). 
10 Analisar a democracia nas audiências públicas é objeto do próximo item do presente artigo. 
11  Segundo a conceituação de comunidade de Maffesoli, que aponta a tendência contemporânea à 
formação de tribos diante do declínio do individuo na sociedade massificada. Este tipo de 
comunidade age conforme o sentimento de pertencimento a um determinado grupo ou lugar. 
Segundo o autor, essas neotribos identificam os indivíduos entre si, por uma fraternidade horizontal 
expressa em ações entre os individuo do grupo, e essa rede social age de acordo com a 
movimentação cultural desses grupos. No presente estudo vislumbra-se a possibilidade de ação 
nestes pequenos núcleos ou comunidades, difundindo o sentimento de responsabilidade, até 
alcançar esse senso coletivo. MAFFESOLI, Michel. O Tempo das Tribos. O declínio do individualismo 
nas sociedades de massa. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.   
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comunidade e o Poder Judiciário, estabelecendo uma linguagem tradutora. Ou seja, 

o Supremo Tribunal Federal abre a “porta da sua casa” para traduzir a decisão 

jurisdicional à comunidade. Assim, os primeiros passos são dados para a criação de 

ambientes democratizados no Tribunal Superior. 

  

Entrementes, outras audiências públicas foram realizadas em razão da 

complexidade12 e da pluralidade das matérias em litígio. Assim, o primeiro passo 

rumo à abertura da jurisdição constitucional foi realizado. Cabe agora a 

sensibilização para efetivamente utilizar na decisão jurisdicional argumentações 

esboçadas oralmente em uma audiência pública. Na prática, este evento pode ser 

considerado um marco da transição entre o cidadão inerte e o cidadão ativo. 

Percebe-se o início de uma participação de representantes especialistas, juntamente 

com a comunidade. Ou ainda, reportando-se a Garapon (2008), realiza-se uma 

virtude de medida ou equidade entre especialistas e a comunidade.  

 

Realizados esses apontamentos iniciais passar-se-á analisar a experiência 

prática na audiência pública na arguição de descumprimento de preceito 

fundamental 186. 

 

2 - A experiência da audiência pública na ADPF 18613: um ambiente 

democrático? 

 

As políticas de ações afirmativas foram objeto da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 186) e tiveram por objetivo o 

julgamento da constitucionalidade de ações afirmativas para facilitação do acesso a 
                                                             

12 A audiência pública em Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 54) também no 
âmbito de jurisdição constitucional, discutindo a antecipação terapêutica do parto de fetos com 
anencefalia, diante da inviabilidade de vida extra-uterina do feto. Nesse caso, foram realizadas quatro 
audiências públicas, permitindo a participação de diversos segmentos da sociedade, incluindo 
pessoas físicas. Já na audiência pública da ADPF 101 foi discutida a possibilidade de importação de 
pneus usados e remoldados. Colocou-se em discussão o direito a um ambiente sadio, em caráter 
preventivo, e a lógica pró-mercado. Ambos os valores foram problematizados na ADPF 101. Diante 
desse conflito evidenciou-se que o direito interno pode não estar em harmonia com os tratados 
regionais e internacionais que ratifica. 
13 Os resultados coletados neste ponto do presente artigo foram amplamente discutidos no Projeto de 
Iniciação Cientifica financiado pelo Centro Universitário Franciscano - UNIFRA. Os dados aqui 
apresentados são frutos da leitura das notas taquigráficas disponibilizadas no site do Supremo 
Tribunal Federal: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAcaoAfirmativa/anexo/Notas_Taquigrafica
s_Audiencia_Publica.pdf. 
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Instituições de Ensino Superior e analisou o caso ocorrido na Universidade de 

Brasília (UNB). A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ADPF 186 

foi proposta pelo Partido Democratas, sendo que as primeiras audiências públicas 

foram realizadas em 201014 por convocação do Ministro Ricardo Lewandowski. 

 

A audiência pública também influenciou o julgamento do Recurso 

Extraordinário15 nº 597.285 que versava sobre a constitucionalidade das ações 

afirmativas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).  

 

No edital16 publicado para abertura de participantes na audiência pública, 

percebe-se que há uma abertura a participantes, mas com tendência a um possível 

pré - julgamento ao referir que: “Além disso, evidencia-se a repercussão social, 

porquanto a solução da controvérsia em analise poderá ensejar relevante impacto 

sobre políticas públicas que objetivam, por meio de ações afirmativas, a redução de 

desigualdades para o acesso ao ensino superior” (STF, 2013 a). Ou ainda, a 

abertura aos participantes foi realizada através da pergunta: qual o impacto das 

ações afirmativas para a redução de igualdades no acesso ao ensino superior? 

Demonstrando-se que o Ministro queria ouvir a resposta sob este viés não 

permitindo uma real participação da sociedade, ou seja, o que os participantes 

realmente queriam falar.  

Disso, temo que a participação acaba por estar condicionada a uma 

“resposta esperada”, de modo que não forma, de fato, o espaço que crescimento 

pela dialogicidade. A partir disso, já se pode apontar que a palavra relaciona-se, 

diretamente, à autoridade do Estado, que manifesta seu poder no controle da/na 

própria palavra. Pode-se, desse modo, pensar que o Estado funda sua legitimidade 

e sua autoridade sobre o cidadão, levando-o a interiorizar a ideia de coerção ao 

mesmo tempo em que faz com que este mesmo cidadão tome consciência de sua 

                                                             
14 As audiências foram realizadas em nos dias 3, 4 e 5 de março de 2010, com diferentes 
participantes nestes três dias. 
15 O recorrente alegava não ter aprovação no concurso público do vestibular mesmo possuindo 
pontuação superior a de seus concorrentes afrodescendentes.  
16 Edital de convocação de audiência pública, divulgado no dia 15 de setembro de 2009, disponível 
em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=421369#9%20-
%20Despacho%20-%2015/9/2009%20-
%20Convoca%E7%E3o%20para%20Audi%EAncia%20P%FAblica, acessado em julho de 2012. 
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responsabilidade e de uma suposta participação nos caminhos que o Estado pode 

tomar. 

 

Ainda, no que diz respeito ao procedimento utilizado na elaboração das 

audiências, tem-se que os participantes deveriam enviar e-mails ao Ministro Relator 

Ricardo Lewandowski demonstrando o seu interesse na audiência pública. O único 

critério do edital, para a escolha dos participantes na audiência pública, foi este: “Os 

interessados deverão requerer sua participação na audiência pública no período de 

01/10/2009 a 30/10/2009 [...] Para tanto, deverão consignar os pontos que 

pretendem defender e indicar o nome de seu representante” (STF, 2013 a). Desta 

passagem do edital percebe-se que o Ministro possuía critérios subjetivos para o 

deferimento da escolha dos participantes. Tal ato não demonstra a preocupação 

com um verdadeiro espaço democrático. 

 

Da mesma forma, a partir do edital foram expedidos oficios para algumas 

autoridades como: o Presidente do Congresso Nacional, o Procurador-Geral da 

República, o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Advogado-Geral da 

União (AGU) e algumas das secretarias do Ministério da Educação. Ou seja, são 

autoridades representativas de órgãos importantes, mas não, necessarimente, 

especialistas no assunto. 

 

Por esta constatação, a partir da prática considerada neste estudo, pode-se 

concluir que o Direito, e algumas de suas práticas, a partir do discurso, tenta 

assegurar seu próprio fazer, sua lógica interna estabilizada e os efeitos de não 

contradição e segurança que necessita para que permaneça legitimamente 

reconhecido. Mesmo que essas práticas, como se dá na elaboração de uma 

audiência pública, funcionem para conceder às práticas jurisdicionais apenas certa 

impressão, efeito de participação popular, em um procedimento que, de origem, 

carrega a democracia como característica. 

 

Conforme dito anteriormente, no edital não possuía critérios definidos e de 

fácil identificação para o deferimento da participação na audiência pública. Os 

critérios são definidos de acordo com o que cada participante apresentou no e-mail 

direcionado ao Ministro. Assim, foram selecionados 48 (quarenta e oito) 
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participantes. Destacam-se dentre os amigos da corte (amicus curiae17) professores 

universitários, reitores das instituições de ensino superior, senadores, presidentes de 

organizações não governamentais (ONGs), advogados e cidadãos.  

No cronograma18 (STF, 2013 c), foi determinado 15 minutos para cada 

participante se manifestar, sendo que, no término de cada explanação, deveria ser 

cortado o áudio para manter a isonomia no tempo de fala de cada participante. 

Neste cronograma, organizaram-se as falas dos participantes, em sessões 

diversificadas procurando efetivar o contraditório entre defensores das quotas e os 

contrários a politicas de ações afirmativas. 

 

Entretanto, diferentemente do previsto, percebeu-se que o Ministro Ricardo 

Lewandowski concedeu momentos da audiência pública para senadores 

Demóstenes Torres (DEM) e Paulo Paim (PT), os quais não solicitaram a sua 

participação, em acordo com o edital. Ademais, o Ministro permitiu que ambos os 

senadores manifestassem-se por tempo indeterminado, sendo, da mesma forma,  

livre o conteúdo de sua pronúncia (que acabou sendo, no caso, meramente político). 

Destaca-se que mesmo havendo essa liberalidade concedida, aos demais 

participantes19 houve um controle efetivo, sendo que os discursos dos mesmos 

acabaram por interrompidos, devido ao término do tempo previamente concedido. 

Tal atuação do Ministro revela uma posição antidemocrática e parcial na 

administração da audiência pública, o que contraria o propósito inicial da audiência 

pública. 

Nesse sentido, alude-se à Pierre Legendre20 (2004) que, no texto Seriam os 

fundamentos da ordem jurídica razoáveis?, aponta para o que denomina 

                                                             
17 É uma figura do direito americano que auxilia a esclarecer questões jurídicas à corte e, em 
decorrência, inspirou o “amigo da corte” como uma espécie de auxiliar, pois não tem interesse próprio 
e direto na resolução final do litígio. No direito Brasileiro o amicus curiae está previsto no art. 7, § 2º 
da Lei nº 9.868/1999 (processo de controle concentrado de constitucionalidade). 
18 O Cronograma foi disponibilizado no site do STF: 
http://www.stf.jus.br/portal/audienciaPublica/audienciaPublica.asp?tipo=realizada#. Acesso em 
16/03/2013. 
19 Refere-se a especialistas – sociólogos, geneticistas e antropólogos, ou seja, pessoas que 
realmente contribuíam ao tema sem interesses escancarados e políticos conforme consta nas notas 
taquigráficas disponibilizadas na página do Supremo Tribunal Federal. 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaAcaoAfirmativa/anexo/Notas_Taquigrafica
s_Audiencia_Publica.pdf. Acesso em 16/03/2013. 
 

20 Psicanalista; Professor de Ciências Econômicas, Ciências Sociais e Ciências Jurídicas na 
Universidade de Paris - Sorbonne (França); Diretor do Laboratório Europeu para o Estudo da Filiação. 
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Princípio da Razão ou Referência, o qual, segundo o autor, institui-se e manifesta-se 

na sociedade através de uma espécie de montagem institucional que estabelece 

lugares e relações de poder, próprias do Estado, para o funcionamento social. 

Dentre essas montagens, o sistema jurídico é definido pelo referido autor como um 

sistema ficcional essencial para as organizações sociais. E mais, sistema esse que 

ainda se afirma, mesmo deixando que transpareçam todas essas relações de 

influência e poder. Nesse mesmo sentido, percebe-se a parcialidade do Ministro 

Relator, ao proferir elogios a determinados participantes como o demonstrado nesta 

passagem: “Um grande admirador do Professor. Maurício, Professor de Ciência 

Política de grande renome. Tenho uma grande satisfação de revê-lo agora no filho” 

(STF, 2013 b).  

 

Como resultado da audiência pública, percebe-se que não foi respeitado um 

ambiente democrático, pois nem todos tiveram o mesmo critério para a defesa de 

suas teses. Como resultado, o voto21 do Ministro Lewadowski  julga improcedente a 

ADPF 184, considerando não haver qualquer violação à Constituição Federal, e 

estipulando um prazo de 10 ( dez) anos para a sua manutenção nas instituições de 

ensino superior, destinadas a negros e índios. 

 

Do exposto, percebe-se é salutar a convocação das audiências públicas 

para que se estabeleça um embrionário espaço público. Entretanto, o modo de 

realização de tal ato em questão demonstra a necessidade de repensar os 

procedimentos, fazendo-os que encontrem, em uma forma democrática e imparcial, 

a legitimidade que precisam a fim de garantir uma real participação da sociedade.  

 

O edital de convocação das audiências públicas também pode ser 

aperfeiçoado, de modo a prever, de forma clara, os critérios de escolhas dos 

participantes, além de ser respeitado o tempo de fala de cada um, 

independentemente de ser alguém reconhecido ou não por sua atuação, ou seja, 

critérios subjetivos dos Ministros não devem interferir no tempo de fala dos 

participantes. 
                                                             

21 A íntegra do voto do Ministro Ricardo Lewandowski na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 186. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF186RL.pdf, acessado em 16 de março 
de 2013. 
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É preciso que haja, de fato, nesse procedimento das audiências públicas, a 

participação dos cidadãos, uma vez que não é mais aceitável, tampouco suficiente, 

que o Direito siga trabalhando com uma ilusão de racionalidade impessoal e 

anônima que opera como lei universal e que nega ou abstrai a presença dos 

sujeitos, valorizando, apenas, aquilo que convém a cada caso. É preciso se 

considerar que, dentro do discurso jurídico e dos discursos que ele incorpora, é 

impossível que haja um sistema de Direito a universalizar, neutralizar as valorações 

e idealizar a história. Diferente disso, o Direito não pode trabalhar nesse ideário de 

discursividades, que vão ao encontro de um sistema em perfeito funcionamento, 

mas precisa, sim, autorizar a inserção de sujeitos nesse sistema, os quais, a partir 

de sua atuação, legitimam a instituição jurídica como democrática. 

 

 

CONCLUSÃO 

 Pelo exposto, tem-se que, dentre as práticas – quase ritualísticas – que 

envolvem o Direito, muitas vezes é possível se verificar a previsão legal para a 

inserção de sujeitos outros no processo, contudo, isso acaba não acontecendo de 

maneira verdadeiramente subjetiva, ou seja, considerando o sujeito em sua 

manifestação, já que se assim fosse, poder-se-ía colocar em risco o papel social que 

o Direito assume, atuando em prol da objetividade e da neutralidade em suas 

atuações. 

 

Desta forma, tem-se que no funcionamento do espaço público, cujas linhas 

estão cada vez mais tênues, a subordinação ao Estado funciona a partir da aparente 

não contradição das normas e leis, que preveem e estipulam garantias e obrigações 

aos sujeitos/cidadãos. Estabelecem, com relação ao sujeito, uma tensão entre 

autonomia e assujeitamento, visto que o sujeito se torna, ao mesmo tempo, livre e 

submisso a essa condição de sujeito jurídico: sujeito de direitos e deveres, mas 

mesmo assim, muitas vezes não consegue, de fato, colocar-se enquanto sujeito do 

processo democrático. 

 

Do mesmo modo, ainda se pode observar que, tratar acerca do Direito em 

sua prática implica, necessariamente, reconhecer a relação que se estabelece entre 
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discurso e poder, já que se trata de uma relação de dominação legitimada pelo 

aparelho estatal, por meio de um grupo determinado de pessoas, as quais, 

autorizadamente, exerce o poder diante das massas dominadas. Assim, de alguma 

forma, pode ser observado ao se analisar o rito da preparação e realizações de 

audiências públicas. 

A dominação, portanto, é baseada na organização interna desse grupo 

dominante, de maneira que alguma ação contestadora desse status de dominação 

pode ser reprimida facilmente, tendo em vista a instituição legitimada da relação de 

poder. E é nesse momento que, ao mesmo tempo em que uma prática judicial prevê 

a inserção de um sujeito que pretende fazer parte da formulação das regas jurídicas, 

por exemplo, essa inserção é controlada e regulada, devendo ir ao encontro do que 

for interessante ao processo e ao próprio Direito, não se dando livremente, portanto. 

Aí se instaura e, ao mesmo tempo, confirma-se uma condição que o sujeito 

assume, enquanto membro do Estado, alternando-se de uma condição de tutelado 

ao papel de possuidor de direitos, entre eles, participar das decisões. Contudo, tal 

viés democrático, muitas vezes, acaba-se reduzido a uma ilusão, conforme já fora 

exposto, a um mero “efeito de participação”. 
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Resumo 

Objetiva-se e perspectiva-se apresentar, neste trabalho, uma visão que leve à discussão de 

como se poderia efetivar-se um sistema precedentalista no Brasil, que seja capaz de trazer 

maior segurança jurídica, igualdade e previsibilidade, devendo ser dito, que a ideia de se 

apontar e estabelecer critérios para a criação do referido sistema precedentalista se mostra 

oportuna, principalmente do fato de que muito se tem investigado a respeito do assunto nos 

dias atuais. Para isso, o trabalho parte da incontestável constatação de que no sistema 

brasileiro – como ocorre na maioria dos países que adotam a Civil Law– existe a enorme 

apego à lei, o que não ocorreu com o sistema da Common Law, que não se rendeu 

completamente ao mito exclusivo da lei, razão por que este último sistema mereceu atenção 

especial, já que a utilização de alguns de seus fundamentos pode ensejar a possibilidade de se 

efetivar o referido sistema precedentalista. Portanto, o presente trabalho se mostra atual e é, 

em síntese, o resultado do estudo, no qual o foco é exatamente a busca de um sistema 

precedentalista ideal para o caso brasileiro. 

 

Palavras chaves: Sistema precedentalista brasileiro; Civil Law; Common Law.  
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Abstract 

The purpose is to present and perspective in this work, a vision that leads to discussion of how 

one might accomplish a system of precedents in Brazil, which could be able to bring more 

legal certainty, predictability and equality. The idea of point and establish criteria for the 

creation of such a system is shown timely, especially because of the fact that much has been 

investigated of this subject today. For this part of the job indisputable fact that the Brazilian 

system, as occurs in most countries that have adopted the Civil Law, there is a huge 

attachment to the law, which did not occur with the system of common law, which did not 

surrender completely exclusive to the myth of the law, which is why the latter system 

deserved special attention, since the use of some of its foundations can also give the 

possibility to carry out such a system of precedents. Therefore, the present work shows 

current and it is, in short, the result of a study that has as focus exactly the search for a ideal 

system of precedents for the Brazilian case. 

 

Keywords: Brasilian system of precedents; Civil Law; Common Law. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

  O autor deste trabalho tem voltado sua pesquisa para o tema que envolve a 

eventual criação, no sistema judiciário brasileiro, de um sistema precedentalista que seja 

capaz de trazer maior segurança jurídica, igualdade, previsibilidade das decisões, provocando, 

com isso o melhor acesso à justiça. O interesse do estudo pela criação do referido sistema 

precedentalista tem decorrido do fato de que, não só no caso brasileiro, como também em 

alguns dos países que adotam o sistema da Civil Law, tem havido um apego exagerado à lei, 

com desprestígio à jurisprudência como fonte do direito.  

Como sabidamente tem havido aproximação entre o sistema da Civil ao da 

Common Law, neste trabalho procura-se fazer breve análise de alguns dos instrumentos dos 

quais o último sistema utiliza para produzir as normas que decorrem dos precedentes que suas 

cortes produzem e tentar refletir se a utilização dessas técnicas –respeitados, evidentemente, 

as peculiaridades do caso brasileiro– seriam capazes de ensejar o melhor cumprimento do 

princípio do acesso à justiça.  
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  1. Aspectos gerais  

 

   Temos, por diversas vezes, sustentado que o precedente vinculante traz 

segurança jurídica para o jurisdicionado, porque tem ele, na maioria das vezes, antes de 

propor a ação, certeza de qual será a decisão para o seu caso. Sim, se a decisão anterior –

geradora do precedente– reconheceu o direito da pessoa que o postulou, por certo o novo 

caso, a ser decidido com base no precedente vinculante, receberá a mesma sorte: 

reconhecimento do direito. 

  A par disso, o precedente vinculante trará ainda previsibilidade e, acima de 

tudo, a garantia do cumprimento do princípio da igualdade. 

  Ora, a operação com os precedentes na Common Law advém do senso comum 

de justiça, como igualdade, repetição e, por isso, segundo Patrícia Perrone Campos Mello 

(MELLO, 2008, p. 114), pode ser compreendido a partir de situações do dia-a-dia. 

  A autora acima, inclusive, sugere como exemplo, que se imagine a situação em 

que o pai tenha permitido, em certo dia, a um de seus filhos para que fique acordado até mais 

tarde, a fim de assistir a um programa de televisão, que lhe seria de valia para a elaboração de 

trabalhos escolares; diz, em seguida, que essa permissão não lhe obrigaria a dar autorização a 

um outro filho, para que este assistisse, na noite seguinte, também até mais tarde, a um 

desenho animado. (MELLO, 2008, p. 114-115) 

  O que então permitiria ao pai negar o segundo pedido e autorizar o primeiro? 

Seriam –responde a autora– os fundamentos da primeira decisão, que se mostravam relevantes 

para estabelecer, sem dúvida alguma, uma regra. 

  Desse modo, o precedente vinculante, para se constituir como tal, se vale do 

passado, ou melhor, se vale da experiência do passado para, de lá, retirar os seus fundamentos 

para o caso seguinte. 

  Isso leva Neil Duxbury (DUXBURY, 2008, p. 1) a afirmar, com razão, que o 

“(...) precedent is a past event –in Law the event is nearly a decision– which serves as a guide 

for present action”, salientando, em seguida, que a experiência, que decorre do precedente, 

pode não agradar. Eis o interessante exemplo que o referido autor ministra:  

 

When my youngest daughter made her case for my buying her a mobile 
phone on her eleventh birthday, she reasoned from precedent: her elder 
sister received a mobile phone for her eleventh birthday. When I 
refused to buy my youngest daughter a mobile phone on her eleventh 
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birthday, I reasoned from the experience of her sister’s inability to be a 
responsible mobile-phone owner at the age of eleven.”  
 

  Duxbury (DUXBURY, 2008, p. 4) destaca, assim, a importância do precedente 

criado no passado, sem deixar de mencionar e valorizar, com base em Karl Llewellyn, o 

sistema que leva em conta a responsabilidade pelo precedente que a decisão proferida no 

presente irá provocar, com destacada influência, no futuro. 

  Outros exemplos podem ainda ser trazidos e certamente irão demonstrar que as 

regras, advindas do precedente, ora são extremamente restritivas ou então extremamente 

abertas. Realmente, Patrícia Perrone Campos Mello (2008, p. 177) cita o caso de determinada 

regra que envolvia a proibição de se entrar com cães em restaurantes, formulada pelo dono do 

estabelecimento, a partir da situação concreta e desconfortante que, em certo dia, o cachorro 

de um cliente freqüentador do restaurante criou aos demais clientes, ao saltar por cima das 

mesas nas quais eram servidas as refeições. 

  Diz ela que a formulação da regra do dono do estabelecimento seria restritiva 

porque isso impediria, por exemplo, que policiais pudessem adentrar em restaurantes com 

cães farejadores de drogas. 

Entretanto, se a regra tivesse sido elaborada de modo a não permitir a entrada 

no restaurante do gênero animais, ao invés de ter sido especificado a espécie cães, isso 

conduziria a uma norma por demais aberta, que não possibilitaria a diferenciação entre, por 

exemplo, animais de verdade e aqueles de brinquedo, que estivessem nas mãos de crianças. 

Aponta ela por que isso ocorre em relação ao holding criado na Common Law, ao mesmo 

tempo em que dá uma solução (MELLO, 2008, p. 177-178): 

 
Trata-se, portanto, de uma falha interna a seu comando (...). Além disso, 
o holding, à luz de um novo contexto, pode entrar em atrito com outros 
valores e fins que justifiquem a criação de uma exceção, como no caso 
do cão farejador. Nesta hipótese, o fundamento mitigador de seu 
conteúdo será externo.  
Isso ocorre porque, em razão do conhecimento incompleto do mundo, 
da nossa limitada capacidade de prever o futuro e da diversidade e 
mutabilidade das circunstâncias de uma determinada comunidade, as 
normas não são capazes de antever todas as situações que poderão ou 
que deveriam ser abrangidas em seu teor, possuindo, por isso, uma 
textura aberta, cuja construção jamais se conclui, encontrando-se em 
permanente mudança e desenvolvimento.  
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  Além disso, após arrolar as conseqüências da eficácia vinculante externa e 

externa das normas, a mesma autora (MELLO, 2008, p. 187) destaca, com base no escólio de 

Stone, os efeitos dos precedentes na Common Law: 

 
(...) nosso direito produz e reproduz, permanentemente, novas 
oportunidades de escolha/decisão (...) por manter no centro da ‘regra do 
stare decisis’ uma noção de ratio decidendi que é quase um instrumento 
perfeito para a criação de referência múltiplas e conflitantes. Assim, ao 
mesmo tempo em que deixa espaço para a atuação do discernimento e 
da sabedoria contemporânea, também dirige a atenção da corte 
subseqüente para o contexto dos casos anteriores e para considerações 
sobre a consistência lógica, a experiência e os valores então 
manifestados pelos juízes. 
 
 

  Os exemplos trazidos servem, por óbvio, para avaliar como se dá a extração do 

holding, na Common Law, a partir da decisão proferida.  Isso ensejaria e enseja o 

questionamento a respeito de que modo se daria, por outro lado, a aplicação do holding aos 

novos casos a serem julgados, carecendo ser adiantado, por oportuno, que isso será realizado 

por intermédio do método denominado distinguishing, que pode ser traduzido, ao menos por 

ora, como método de distinção. 

  Assim, retornando aos exemplos, o caso que envolveu o cão que adentrou no 

restaurante serve, em princípio, para bem se avaliar a técnica do distinguishing. Veja-se, com 

mais detalhe, como isso de fato teria ocorrido:  

i)   o animal adentrou no restaurante e fez uma enorme algazarra, derrubando 

pratos, o que levou o dono do estabelecimento a nele afixar a placa segundo a qual ali seria 

proibida a entrada de cães;  

ii)   dias após, eis que no mesmo restaurante adentrou um rica senhora, com seu 

gato nos braços e, diante da dúvida sobre a aplicação da regra que proibia a entrada de cães no 

local, dita placa foi substituída, fazendo-se dela constar os dizeres de que ali seria proibida a 

entrada de animais;  

iii)   a criação da nova norma que, do caso, adveio, poderia levar a se questionar se 

permitido seria a entrada de criança com animais de brinquedo no estabelecimento;  

iv)   ainda viável seria imaginar se possível seria que se autorizasse a policiais 

adentrar no restaurante com cães farejadores, se houvesse denúncias de que pessoas estariam 

freqüentando o local com substâncias entorpecentes em suas bolsas, o que exigiria a ação 

policial. 
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  Obviamente que o exemplo –repita-se– se presta a que, a partir do holding, ou 

melhor dizendo, a partir da ratio decidendi do holding, se faça a distinção, a fim de se decidir 

se o precedente será ou não aplicado em face de situações concretas similares posteriores. 

  Isso leva a se dessumir que a regra ora pode mostrar-se inadequadamente 

restritiva (como no caso da formulação “é proibida a entrada de cães”) ou vir formulada de 

modo exageradamente genérica (“é proibida a entrada de animais”). As duas situações são 

decorrentes de falhas internas do comando ou porque a regra entra em atrito com outras que 

permitam a criação de uma exceção, como na hipótese da necessidade de se autorizar a 

entrada de cães farejadores no estabelecimento, caso em que se está diante de falhas externas 

da regra. (MELLO, 2008, p. 177) 

  Disso surge a indagação: como enfrentar e resolver essas falhas que advêm do 

precedente? Eis, mais uma vez, o posicionamento de Patrícia Perrone Campos Mello 

(MELLO, 2008, p. 177-179) que, destacando os aspectos internos e externos pelos quais a 

vinculação irá se dar, escreve: 

 

Pode, primeiramente, ser realizado à luz de uma perspectiva interna, 
indagando-se qual será a resposta do ordenamento jurídico a uma 
situação de divergência entre seu ‘comando’ e os ‘fins’ que levaram à 
sua formulação. “(...) pode, também, ser efetuada sob um prisma 
externo, aferindo-se como se solucionará o conflito entre dois preceitos 
incidentes sobre um mesmo caso concreto e conducentes a conclusões 
díspares.” 
 

 

  Para os dois casos, seja de exame sob o prisma interno, seja sob o aspecto 

externo, na Common Law o exame da eficácia vinculante da decisão dependerá da análise dos 

conceitos em torno das noções a respeito das expressões denominadas, na língua inglesa, de 

substantive reasons e de authoroty reasons3, sendo que a primeira delas enseja considerações 

morais, econômicas, políticas e sociais, relativas à adoção da regra, enquanto a segunda, a seu 

turno, envolve as preocupações pertinentes à segurança jurídica, isonomia, eficácia e 

legitimidade das Cortes e que justificam a adoção do precedente (MELLO, 2008, p. 179). 

  A respeito, ainda, das noções em torno das substantive reasons e das authoroty 

reasons, é de se registrar que, às vezes, referidas noções podem entrar em choque. E essa 

                                                           
3 .  D i a n t e  d a  d i f i c u l d a d e  d e  s e  e n c o n t r a r  v o c á b u l o s  a d e q u a d o s ,  n a  l í n g u a  
p o r t u g u e s a ,  q u e  c o r r e s p o n d a m  à s  d u a s  e x p r e s s õ e s ,  n e s t e  t r a b a l h o  a  p r i m e i r a  d e l a s  
( “ s u b s t a n t i v e  r e a s o n s ” )  s e r á  t r a d u z i d a  c o m o  r a z õ e s  f u n d a m e n t a i s ,  t r a d u z i n d o - s e ,  
p o r  o u t r o  l a d o ,  a  s e g u n d a  ( “ a u t h o r o t y  r e a s o n s ” )  c o m o  r a z õ e s  d e  s e g u r a n ç a .    
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tensão se volta ao já conhecido problema do antagonismo entre os dois valores fundamentais 

do direito, a saber: justiça e segurança. 

 

  2. Eficácia vinculante dos precedentes na Common Law 

 

  As argumentações com base em precedentes se assemelham às que se utilizam 

para as normas em geral, já que, quando um precedente é invocado para resolver um caso 

novo, seu conteúdo será colocado em prova e os critérios de interpretação e aplicação serão 

então utilizados, de modo que o stare decisis é o remédio para a estabilização e modificação 

do direito.  

  Assim, o que se tem no holding é uma das partes interessados na solução do 

caso concreto se posicionando pela aplicação do precedente ao seu caso, enquanto a outra, ou 

o adversário, irá a isso se opor. Isso provoca, portanto, o desenvolvimento do direito 

(MELLO, 2008, p. 188). Para isso, os dois elementos, já anteriormente apontados, a saber, as 

razões de justiça (substantive reasons) e as razões de segurança (authoroty reasons) são os 

valores lógicos do stare decisis, de sorte que ora as decisões são controladas pelo holding, 

quando há valorização das primeiras, ora são guiadas por ele, quando se conduzem pelas 

segundas. (MELLO, 2008, p. 189) 

  Surge, assim, a possibilidade de expansão do precedente, que sempre irá 

envolver a associação do próprio precedente e o caso novo, quando então é feito a 

confrontação com base: i) nos fatos relevantes de cada um; ii) os valores que estão 

envolvidos; iii) a questão de direito submetidos à discussão; iv) os fundamentos para se 

decidir. 

  Referida expansão, que corresponde à aplicação do precedente ao caso 

seguinte, pode-se dar, em primeiro lugar, de modo inconsciente, posto que, mesmo aplicado 

ao caso novo porque este último guarda perfeita consonância ou similitude com o precedente, 

essa situação gera a valorização do holding, porque o confirma e lhe incrementa maior força 

(MELLO, 2008, p. 190). 

  Mas é possível, ainda, a expansão consciente, que se dá em situação em que se 

leva em consideração os fatos relevantes do caso concreto porque, de acordo com o rumo 

daquilo que a Corte de fato valorizar é que se terá a expansão ou não do precedente.  

Explica-se mediante a análise de um caso concreto: uma criança foi gerada por 

um cidadão que manteve relações com uma mulher casada e participou, em seguida, da 
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educação do infante, pretendendo, em seguida, obter da Corte o direito de visitar o filho. 

(MICHAEL, GERALD, apud MELLO, 2008, p.191) 

  Ora, nesse caso, a expansão do precedente escolhido irá depender, como se 

disse, do fato relevante que se pretenda valorizar: ou o direito do pai de ver seu filho, o que 

ensejaria a aplicação ou a expansão que valorasse e tivesse como relevante esse fato; ou, por 

outro lado, a Corte seguiria orientação diversa e, ao invés de dar foco de importância ao 

direito de o pai visitar o filho e esta ser visitada por ele, centraria seu enfoque no fato de a 

criança ter sido gerada em adultério. 

  Lógico que os exemplos poderiam se multiplicar. Veja-se, contudo, mais outro: 

uma mulher, já grávida, por falta de recursos financeiros, não deseja dar luz à criança. 

  Ora, esse outro caso também ensejaria a análise de quais fatos seriam 

considerados relevantes para aplicação da regra de direito, oriunda do holding, que iriam 

solucionar a demanda. E novamente entraria em jogo, para se chegar à decisão, a valorização 

a se dar aos fatos relevantes: o direito da mulher em relação à reprodução – caso em que o 

precedente por ela invocado ganharia expansão se a Corte valorizasse o referido holding; ou, 

ao contrário, em que, por certo, seria prestigiada a opinião contrária, em que o direito do 

nascituro seria valorizado, de modo que a ação, portanto, seria julgada improcedente.  

Fique claro, contudo, neste tópico, no qual se analisa a técnica da expansão do 

precedente mediante sua aplicação aos casos seguintes, a apropriada advertência de Patrícia 

Perrone Campos Mello (2008, p. 193) a respeito do stare decisis: 

 

(...) o stare decisis não é, contudo, capaz de banir do direito a incerteza 
e a indeterminação (...) 
O sistema de precedentes vinculantes do Common Law não possibilita 
uma aplicação mecânica e apta a produzir resposta unívocas. 
 

Com base e fazendo síntese do escólio e Benjamin Cardozo, a autora acima 

prossegue: 

A o  co n t r á r io ,  s ua  u t i l i z a ç ã o  r e qu e r  qu e  um  ju l gam e n t o  s e j a  o r i en t a do  
p o r  u ma  s é r i e  d e  ‘ c o ns id e r a çõ es  p r a gm át i c as  e  d e  p r ud ên c i a ’ ,  a t i n en t e s  
à  ex p er i ên c i a  d a  co r t e ,  ao s  d i v e r so s  p o n to s  d e  v i s t a  e  a l e ga ç õ es  qu e  o  
c a s o  sus c i t a ,  a o s  va l o r e s  e  i n t e r e s s es  s o c i a l  a  s e r  a t en d id o ,  ao s  p ad rõ es  
m o ra i s  d a  com un ida d e ,  à  an a l o g ia ,  a o  c os tum e ,  à  t r ad i ç ão ,  a os  as p ec to s  
h i s t ó r i co s ,  t e l eo ló g i c os ,  à  i n t e g r id a d e / ha r mo n i a  d o  o r d en a me n t o  
j u r íd i co ,  à  p e r c ep çã o  s ob r e  a  de c i s ão  m ai s  a d eq u ad a  e  j u s t a ,  à  av a l i a ç ão  
d a s  co ns e qü ê nc i as  d e c o r re n t e s  d a  o p ç ão  po r  d e t e rmi n ad a  so l u ç ão .  
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( M E LLO ,  2 00 8 ,  p .  1 0 8)  4 
 

  É de se registrar que a força do precedente não está preso tão apenas ao seu 

holding ou, se preferir, à sua ratio decidendi, sendo certo, segundo Patrícia Perrone Campos 

Mello (2008, p. 196) que, exatamente segundo a ratio é que seu comando será mais evidente 

ou forte (enactment force of precedent).  

Entretanto, os fundamentos imanentes, aptos à adoção do precedente com 

força vinculante, produzem força gravitacional a interferir na decisão de casos futuros e, 

Ronald Dworkin (2010, p. 175-176), ao trabalhar com o imaginário juiz Hércules e fazer a 

comparação entre a aplicação e interpretação que deve ser empresta à lei ou ao precedente, 

apresenta a opinião segundo a qual os juízes 

 

(...) aceitam, por unanimidade, que as decisões anteriores têm força 
gravitacional, mesmo quando divergem sobre o que é essa força. É 
muito comum que o legislador se preocupe apenas com questões 
fundamentais de moralidade ou de política fundamental ao decidir 
como vai votar alguma questão específica. Ele não precisa mostrar que 
seu voto é coerente com votos de sues colegas do poder legislativo, com 
os de legislaturas passadas. Um juiz, porém, só muito raramente irá 
mostrar este tipo de independência. Tentará, sempre, associar a 
justificação que ele fornece para uma decisão original às decisões que 
outros juízes ou funcionários tomaram no passado. 
(...) 
 
(...) A força gravitacional de um precedente pode ser explicada por um 
apelo, não à sabedoria da implementação de leis promulgadas, mas à 
eqüidade que está em tratar os casos semelhantes do mesmo modo. Um 
precedente é um relato de uma decisão política anterior; o próprio fato 
dessa decisão, enquanto fragmento da história política, oferece alguma 
razão para se decidir outros casos de maneira  
similar no futuro. 
 
 

  De modo que, segundo Dworkin, seu imaginário juiz Hércules concluirá que 

sua doutrina da eqüidade oferece a explicação adequada da prática do precedente em sua 

totalidade.   

                                                           
4 .  A  c o n c l u s ã o  d e  B e n j a m i n  N .  C a r d o z o  é  a  s e g u i n t e :  “ M i n h a  a n á l i s e  d o  p r o c e s s o  
d e c i s ó r i o  s e  r e s u m e  a o  s e g u i n t e :  a  l ó g i c a ,  a  h i s t ó r i a ,  o s  c o s t u m e s ,  a s  v a n t a g e n s  e  
o s  p a d r õ e s  c u l t u r a l m e n t e  a c e i t o s  s o b r e  o  q u e  é  c o r r e t o  c o n s t i t u e m  f o r ç a  q u e ,  
i n d i v i d u a l m e n t e  o u  e m  c o n j u n t o ,  m o d e l a m  o  d e s e n v o l v i m e n t o  d o  d i r e i t o ” .  
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  É de se observar, assim, que o precedente é capaz de interferir nos casos 

seguintes em razão de sua força gravitacional e porque “uma regra se expande até o limite de 

sua finalidade” (MELLO, 2008, p. 196). 

Portanto, com base no escólio de Dworkin, na obra já aqui citada, diz Mello 

(2008, p. 197) que, mesmo em casos que o juiz tiver de julgar casos inéditos, ainda assim será 

possível buscar, nos fundamentos do precedente, aquilo que poderá se constituir em novo 

capítulo das decisões antigas.  

A expansão dos precedentes, a seu turno, irá encontrar limites, tais como na 

dispersão dos votos e nas motivações do julgado ou então, mesmo tendo sido realizado e 

atingido a maioria no resultado, ainda assim os magistrados divergem sobre as razões de 

justiça que alicerçaram a solução escolhida, caso em que a normatividade do precedente fica 

prejudicado, gerando fragilidade de sua força gravitacional (MELLO, 2008, p. 201). 

Além disso, os limites da expansão ficam também prejudicados diante de 

situações que envolvam a denominada distinção do holding (distinguishing) ou então a sua 

superação (overruling), que adiante passam a ser analisados. 

 

3. Da distinção 

  

  O que de fato se entende por distinção entre casos, que os ingleses e 

americanos denominam de distinguishing? 

  Eis o ensinamento de Duxbury (DUXBURY, 2008, p. 113):  

 

‘Distinguishing’ is what judges do when they make a distinction 
between one case and another. The point may seem obvious, but it 
deserves to be spelt out because we distinguish within as well as 
between cases. Distinguishing within a case primarily a matter of 
differentiating the ratio decidendi from obiter dicta –separating the facts 
which are materially relevant from those which are irrelevant to a 
decision. Distinguishing between cases is first and foremost a matter of 
demonstrating factual differences between the earlier and the instant 
case –of showing that the ratio of a precedent does nota satisfactorily 
aplly to the case at hand.   
 

Portanto, a compreensão do instituto relativo à distinção exige a devida 

separação entre aquilo que se considera a ratio decidendi, apartando-a da obter dicta.  

Marinoni (2010, p. 326), a respeito, escreve:  
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Assim, é necessário, antes de mais nada, delimitar a ratio decidendi, 
considerando-se os fatos materiais do primeiro caso, ou seja, os fatos 
que foram tomados em consideração no raciocínio judicial como 
relevantes ao encontro da decisão. De modo que o distinguishing revela 
a demonstração entre as diferenças fáticas entre os casos ou a 
demonstração de que a ratio do precedente não se amolda ao caso sob 
julgamento, uma vez que os fatos de um e outro são diversos. 

 

  Assim, o distinguishing pode ser entendido como a não aplicação de um 

precedente, mesmo diante de situação em que seu holding, ao menos de início, parece incluir-

se na situação concreta que se tem em mãos para decidir. (MELLO, 2008, p. 202) 

  Isso se dá porque o novo caso apresenta especificidades que ensejam um 

tratamento diferenciado. Com esteio em Karl Llewellyn, Mello (2008, p. 202) esclarece a 

distinção é realizada  

 

(...) porque, se ‘a norma se expande até o limite de sua finalidade’, por 
outro lado, ‘onde a razão de ser da norma não estiver presente, ela não 
será aplicável’ (‘where the reason stops, there stops the rule’). 
 

  A regra se calca na razão e, portanto, a técnica da distinção tem como 

fundamento a interpretação, a contrario sensu, da máxima segundo a qual casos semelhantes 

devem receber o mesmo tratamento.  

  De outra banda, é preciso entender que os critérios dos quais se utiliza para se 

realizar a associação e, via de conseqüência, a expansão dos precedentes, são os mesmos que 

permitem chegar à técnica do distinguishing. 

Não se pode perder de mira que o distinguishing não é realizado de modo 

aleatório no sistema da Common Law. Marinoni (2010, p. 327), inclusive, ressalta que o juiz, 

a realizar a distinção deve agir com prudência e a partir de critérios; o distinguishing não 

significa, por assim dizer, sinal aberto para que o juiz venha a desobedecer precedentes que 

eventualmente não lhe convém aplicar. Se isso fizer, por certo será desmascarado com 

facilidade.  

Duxbury (2008, p. 114) novamente chama a atenção que os referidos critérios 

de distinção podem até trazer controvérsias, mas juízes devem ser cuidadosos, sérios, 

convincentes e apresentar justificativas para a não aplicação do precedente: 

 
Most courts will distinguish cases fairly routinely and without 
controversy. 
(…) 
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Nor would be correct to think that a court distinguishes cases merely by 
drawing attention to the factual differences between them: courts are 
not only drawing a distinction but also arguing that the distinction is 
material, that provides a justification for not following the precedent. 
Not just any old difference provides such a justification: the distinction 
must be such that it provides a sufficiently convincing reason for 
declining to follow a previous decision. 
 

  Assim sendo, no caso anteriormente citado, em que determinada mulher, já 

grávida, não desejava ter o filho, porque não reunia condições financeiras para mantê-lo, é 

possível imaginar a prática do distinguishing se o argumento dela viesse calcado, por 

exemplo, em precedente que tivesse autorizado mulheres a se utilizar de contraceptivos para 

não se engravidar. 

  De forma que o remédio jurídico, denominado distinguishing, serve 

exatamente para afastar a incidência do precedente vinculante a novos casos nos quais seja ele 

invocado.  

  Por outro lado, a distinção pode apresentar-se de modo inconsistente, o que se 

caracteriza ou decorre do fato de que, se a associação vier a dar-se de modo extremamente 

abrangente, isso implicaria em cristalização do direito e em injustiças, segundo o escólio de 

Patrícia Perrone Campos Mello (2008, p. 206): 

 

(...) a abusiva restrição do precedente, mediante invocação de fatos e 
argumentos que não justificam uma diferenciação, viola valores, 
afastando o tratamento seguro daqueles que se encontram na mesma 
situação.”   
 

Alguns exemplos facilitam a compreensão de como se dá a distinção 

inconsistente. Realmente, se uma mãe, por assistir o acidente em que seu filho estava 

envolvido, obteve reparação de danos morais que sofreu, nada impediria que, com base na 

técnica da distinção inconsistente, a Corte viesse a aplicar o precedente relativo à ação 

proposta por essa mãe a outro novo caso, em que outra pessoa, por exemplo, mesmo não 

tendo presenciado o acidente, ficasse também abalada emocionalmente, de sorte que teria, 

também, direito à reparação do dano moral. (MELLO, 2008, p. 206) 

Ademais, a par de ter a função de não permitir que eventuais injustiças sejam 

cometidas em face da não aplicação do precedente, mostra-se importante destacar que a 

distinção inconsistente pode promover, além disso, não só a possibilidade de a Corte 

vinculada não aplicar o precedente da Corte vinculante, seja porque dito precedente se 

apresenta equivocado, seja porque mostra-se ele injusto.  
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De fato, isso acontece porque a Corte vinculada não pode, no sistema da 

Common Law, revogar o holding da Corte vinculante. O denominado overruling, em verdade, 

somente é praticado por esta última Corte, que pode, também, dar início à prática da distinção 

inconsistente antes de revogar seu precedente, isto para que o jurisdicionado, os advogados, 

enfim, toda a classe jurídica possa ter conhecimento, com antecedência, de que a aplicação do 

precedente, que antes era realizada de maneira pacífica, a partir de reiteradas distinções 

inconsistentes, não mais será feito da mesma forma. (MELLO, 2008, p. 208)  

  Importante notar que o precedente inaplicável não significa que ele perdeu sua 

higidez. O que precisa ficar claro é que, quando a não aplicação se torna rotineira, isso 

significa que o precedente está perdendo a força. Duxbury escreve a respeito do precedente 

very distinguished, segundo anotações de Marinoni (2010, p. 328): 

 

O precedente perde, naturalmente a sua autoridade e credibilidade 
quando se torna very distinguished. Quer dizer que a distinção, por si 
só, não revela a fragilidade do precedente, embora o excesso de 
distinções possa ser sinal de enfraquecimento da sua autoridade.  

 

Marinoni (2010, p. 328) acrescenta que, a não aplicação do precedente, pela 

distinção, não significa que ele estaria eventualmente criando um direito novo; em verdade –

afirma– o juiz pratica o distinguishing porque, se continuar a seguir o precedente, 

possivelmente estaria proferindo decisão inadequada, de sorte que a distinção envolve uma 

declaração negativa, não significando, portanto, um direito novo.  

Marinoni (2010, p. 331) observa ademais: 

 

Embora o precedente possa ter o seu conteúdo restrito ou ampliado, é 
preciso ver que a aplicação do precedente deve ser compatível com a 
sua finalidade.  Não há como admitir a adoção de um precedente 
quando esta é incompatível com a sua finalidade ou com as razões que 
justificaram a sua instituição. Todavia, tal incompatibilidade também 
pode se dar diante de razões que estão à base de uma situação nova, não 
tratada no precedente, que impõem a limitação do alcance do 
precedente e, assim, em termos concretos, a sua não aplicação ao caso 
sob julgamento.  
 
 

Essa finalidade vai até seus limites e irá regularizar todos os casos cabíveis. É a 

verdadeira potencialidade do precedente. De sorte que, quando cessarem esses limites ou as 

finalidades já não mais se apresentarem para o novo caso, o precedente, evidentemente, não 

mais será aplicado. A investigação dessa finalidade é maleável, inclusive, com o que se visa 

COLEÇÃO CONPEDI/UNICURITIBA - Vol. 2 - Acesso à Justiça I I

537



atender novas realidades e situações que, mesmo antigas, não foram anteriormente tratadas. A 

distinção, dessa forma, milita a favor da estabilidade do direito, assim como a aplicação, que 

envolve a expansão vinculativa do precedente, acaba por ter a mesma função (MARINONI, 

2010, p. 332). 

A distinção logicamente envolve não só as partes, como também o próprio 

Poder Judiciário. Sim, as partes, no processo, sustentarão, cada qual, de acordo com seus 

interesses, que o precedente se aplica ou não. Já o Poder Judiciário, para realizar a distinção 

leva em conta os valores já aqui mencionados, quais sejam: a segurança do direito, sua 

unidade, previsibilidade, e igualdade.   

De qualquer forma, a distinção plena somente é praticada desde que haja base 

suficiente para tanto. Caso contrário, o caminho trilhado é o da distinção inconsistente:  

 

A distinção inconsistente, assim, constitui espécie de passo provisório 
para a revogação total do precedente, o que fez surgir, no direito 
estadunidense, o denominado princípio da provisoriedade. Como 
adverte Melvin Eisenberg, um tribunal que aplica o princípio 
institucional da provisoriedade age com integridade e isonomia apesar 
de elaborar distinção inconsistente em face do sistema jurídico. 
(MARINONI, 2010, p. 333)   

 

4. Da sinalização, da transformação e da overriding 

 

Marinoni (MARINONI, 2010, p. 335) explica que a sinalização está entre o 

distinguishing e o overruling. Não há revogação, nem adequada distinção. Trata-se daquilo 

que se chama tecnique of signaling. Por meio dele, o Tribunal não ignora que o precedente 

pode estar equivocado ou que sua subsistência ainda irá durar. Mas, em nome da segurança 

jurídica, deixa de revogá-lo e também não faz a distinção: antes aponta que o precedente está 

perdendo a consistência e certamente poderá sofrer revogação. Protege-se, diante do caso que 

se tem em mãos, a segurança jurídica e o aspecto de que ainda não era previsível a revogação 

do precedente. De igual maneira, todos aqueles que lidam com a Justiça não são pegos de 

surpresa; antes, há respeito pela autoridade do precedente.  

  

Quando a doutrina já fez críticas à tese cristalizada em um precedente 
ou apresentou razões para se acolher uma teoria que a contradiz, há 
motivos para ver a força do precedente com cautela. Tais críticas são 
provenientes de professores e juristas respeitados e, sobretudo, se são 
pacíficas, existe boa dose de razão para supor que o precedente não terá 
vida longa, a abalar sua confiabilidade. Do mesmo modo, se decisões de 
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outros tribunais estão a demonstrar a insubsistência do precedente ou o 
próprio tribunal já realizou interpretação incompatível com a sua 
manutenção, há bons motivos para crer que o precedente não merece 
confiança e, assim, não deve pautar as atividades de quem quer que 
seja. (MARINONI, 2010, p. 337) 

 

Em síntese: a sinalização não revoga o precedente. 

Já outro instituto da Common Law é a transformation. A Corte, por seu 

intermédio, não revoga nem realiza o distinguishing. Há, na verdade, a transformação ou 

reconfiguração do precedente no momento em que a Corte tem em mãos o caso novo para 

decidir.  

 

O resultado obtido no overruling não é compatível com o resultado do 
precedente revogado. Na transformation, porém, tenta-se muitas vezes 
compatibilizar o resultado do precedente transformado com o resultado 
alcançado no caso sob julgamento. Isso poderia ser visto como 
distinção substancial entre o overruling e a transformation. Acontece 
que esta compatibilidade é freqüentemente artificial. (MARINONI, 
2010, p. 343-344)  
  

Marinoni (2010, p. 343-344), com base em Eisenberg, destaca que a distinção 

entre o overruling e a transformation é mais formal do que substantiva e que uma das 

vantagens desta última é que a transformation não causa perturbação ao precedente, enquanto 

a primeira delas sim, havendo, assim, ao menos aparentemente, respeito e preservação do 

precedente, o que geraria segurança e estabilidade.  

A par disso –escreve Marinoni, ainda com base em Eisenberg– que a 

desvantagem da transformation envolve o aspecto de que as Cortes inferiores não 

conseguiriam compreender o real significado em que se fez por intermédio do instituto ora 

analisado e continuariam a aplicar o precedente transformado, vale dizer, a ratio decidendi 

anterior como se nada tivesse acontecido.  

Diz mais Marinoni (2010, p. 346): 

 

Paradoxalmente, a grande vantagem da transformation parece decorrer 
exatamente do fato de que, com ela, as Cortes prosseguem decidindo a 
respeito da mesma questão jurídica.  
(...) 
É preciso perceber, porém, que a transformation apenas se sustenta 
enquanto a Corte ainda supõe que é necessária maior discussão a 
respeito do tema jurídico. “Se a questão está madura para ser definida, 
achando-se a Corte em condições de definir a nova regra e revogar o 
precedente, impõe-se o overruling”.  
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É preciso que se mencione a técnica do overriding, que também não se 

confunde com o overruling e nem tampouco com a transformation e a sinalização. Trata-se, 

portanto, de uma revogação parcial. Marinoni, contudo, esposa o entendimento de que no 

overriding inexistiria, sequer, revogação, mesmo que parcial. Diz ele que não haveria, nele, a 

aplicação do precedente vinculante, mas que tão apenas o resultado do novo julgamento é que 

não seria compatível com a totalidade do precedente, com o que o overriding assim, ao invés 

de aproximar do overruling, estaria mais ao lado do distinguishing. (MARINONI, 2010, p. 

347) 

Veja a interessante anotação de Marinoni (2010, p. 347), que vem alicerçada 

também em Eisenberg: 

 

O overriding se baseia na necessidade de compatibilização do 
precedente com um entendimento posteriormente formado. (...) Como 
explica Eisenberg, em teoria o overriding poderia ser visto como um 
caso especial de desvinculação (hiving off) mediante distinções 
consistentes, quando a Corte lida com um tipo de situação que não 
estava envolvida nos precedentes que deram origem ao entendimento 
anterior e conclui que, dadas as proposições sociais que fundamentam 
aquele entendimento anterior, a situação em questão deveria ser 
desvinculada para ser tratada de acordo com o entendimento mais 
recente. 

 

Portanto, eis aí, as principais características do overriding. É de se seguir 

adiante, desta feita com o estudo do overruling.  

 

5. Da revogação do precedente  

 
  O que se analisou até aqui foram exatamente os métodos pelos quais se realiza 

a distinção dos precedentes na Common Law, vale dizer, como se deixa de aplicá-los em face 

do holding não se amoldar à situação concreta que se tem em mãos para julgamento. A par 

disso, trouxe-se também, mesmo em largas linhas, as principais características da sinalização, 

da transformação e do overriding.  

  É de se passar agora à análise de uma outra hipótese em que também o 

precedente não terá aplicação. Trata-se, em verdade, de sua superação, o que enseja também, 

de pronto, as indagações: como é possível admitir, no sistema da Common Law, a não 
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aplicação do precedente vinculante? Não haveria aí verdadeira incompatibilidade com o 

próprio sistema? 

  Os questionamentos se mostram pertinentes. Sim, se o sistema que prestigia o 

procedente vinculante apregoa que isso traz segurança jurídica, isonomia e previsibilidade – 

como até aqui se sustentou– como admitir então a sua não aplicação em decorrência de sua 

revogação? 

Marinoni (2010, p. 389) também se preocupa com a aparente contradição 

existente na possibilidade que se tem, na Common Law, em se revogar os precedentes. Afirma 

ele que análise que envolve a teoria do overruling, atrela-se ao ponto segundo o qual, no 

sistema da Common Law, os precedentes são dotados, obviamente, de eficácia vertical, de 

sorte que as Corte inferiores estão subordinadas às decisões das Cortes Superiores, como em 

linhas anteriores se demonstrou (vide, por obséquio, capítulo 2 deste trabalho). 

Entretanto –diz o autor acima citado (MARINONI, 2010, p. 389) – a eficácia 

também é horizontal, o que poderia, em tese, se apresentar como verdadeira contradição, 

principalmente na Inglaterra, na House of Lords, que hoje é a Suprema Corte do Reino Unido. 

Essa contradição decorreria do fato de que, se o precedente é vinculante, em tese, ele não 

poderia ser revogado pela própria Corte que decidiu o caso e criou, assim, a orientação 

jurisprudencial vinculante.  

Contudo, o precedente é revogável por intermédio do overruling. A revogação 

deve ser realizada à luz de circunstâncias especiais, o que prevalece também nos Estados 

Unidos da América, em que se pratica o overruling com maior intensidade, o que gera 

cobranças sempre que isso não respeita critérios razoáveis. Assim, eventual sistema que não 

admite mais a revogação não tem mais lugar, posto que isso impediria o desenvolvimento do 

próprio direito. 

A revogação, como dito, deve estar atrelada à submissão a critérios. Quais 

seriam esses critérios? Marinoni (2010, p. 390), com base novamente em Eisenberg assim 

responde: 

 

Afirma Melvin Eisenberg que um precedente está em condições de ser 
revogado quando deixa de corresponder aos padrões de congruência 
social e consistência sistêmica e, ao mesmo tempo, aos valores que 
sustentam a estabilidade –basicamente os da isonomia, da confiança 

justificada e da vedação da surpresa injusta– (mas antes)5 mais 
fundamentam a sua revogação do que a sua preservação. 

                                                           
5 .  O  a c r é s c i m o  e n t r e  p a r ê n t e s e s ,  à  f r a s e  a c i m a ,  f o i  f e i t o ,  p e l o  a u t o r  d e s t e  
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Os referidos padrões de congruência social envolve a situação em que o 

precedente deixa de atender a proposições morais, políticas e de experiência; as proposições 

morais se atrelam, na Common Law, com regras que determinam que a conduta se mostra 

certa ou errada com base no consenso geral da comunidade. Já as políticas estão ligadas com a 

situação de boa ou má-fé em face do bem-estar geral, enquanto as proposições de experiência 

dizem respeito ao modo como o mundo funciona. Portanto, a Corte deve utilizar dessas 

proposições morais sempre com base nos anseios da sociedade como um todo, com a ressalva 

de que as últimas delas – as proposições de experiência– podem depender ou envolver 

conhecimentos técnicos, de sorte que terão base também em investigações e pareceres 

científicos de especialistas. (2010, p. 390-391) 

O importante é que o overruling geralmente é praticado quando surgem essas 

incongruências em relação às referidas proposições, o que é antecipado pela doutrina que 

acompanha as regras que advém dos precedentes obrigatórios e aponta seus eventuais 

defeitos, apresentando argumentos que possam levar a retirar a força dos precedentes. 

(MARINONI, 2010, p. 391)  

Ancorado novamente em Eisenberg, Marinoni (MARINONI, 2010, p. 392) 

destaca que a revogação do precedente, portanto, depende da demonstração dessas 

incongruências, o que é feito por intermédio da denominada jagged doctrines que é o meio 

pelo qual se analisa os precedentes controversos que surgem, posto que se mostram 

incongruentes socialmente inconsistentes, levando, ademais, até a distinções inconsistentes, 

tornando, assim, outros precedentes também inconsistentes, o que gera, como conseqüência, 

evidentemente, a perda da estabilidade, falta de segurança jurídica e de  previsibilidade 

jurídica, bem como desatendimento ao princípio da isonomia, posto que os casos julgados 

com base no precedente prestes a ser revogado e outros não. 

De igual maneira, Mello (2008, p. 235) também analisa as formas pelas quais 

se procede, na Common Law, à superação dos precedentes.  Aponta ela que, para se investigar 

referidas formas de superação, isso depende das dimensões da mudança, é dizer, se elas se 

apresentam de modo total e parcial. Escreve ela: 

(...) o tribunal poderá revogar integralmente um precedente, medida 
designada overruling; poderá apenas restringir o seu âmbito de 
aplicação, em favor de uma regra que lhe é posterior, através do 
overriding; e, ocasionalmente, por intermédio de um artifício 
denominado transformation, conferirá significado tão diverso a um 

                                                                                                                                                                                     
t r a b a l h o ,  p a r a  q u e  p u d e s s e  e l a  a l c a n ç a r  o  s e u  r e a l  o b j e t i v o .   
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comando, que, na verdade, ensejará implicitamente o abandono da 
norma original, sem assumi-lo explicitamente. 
 

  A par das três formas acima apontadas, mais duas técnicas intermediárias 

podem ainda ser utilizada para se chegar à superação do precedente segundo a mesma autora 

(MELLO, 2008, p. 235) ora citada: 

 
Um desses instrumentos é a superação de uma orientação com efeitos 
futuros, chamada de prospective overruling, pela qual se estabelece que 
uma nova regra será aplicada apenas a eventos ocorridos a partir do 
julgamento que a estabeleceu, ou de determinada data nele fixada, 
mantendo-se a validade do precedente antigo para a solução de 
demandas anteriores. Outra modalidade de decisão intermediária 
consiste na sinalização, signaling, pela qual o tribunal vinculante, ao 
apreciar determinado caso concreto, aplica-lhe doutrina vigente, mas 
informa, sinaliza à comunidade jurídica, através de um mero obter 

dictum, a intenção de abandoná-lo no futuro, o que afasta, a partir do 
aviso, a justificada confiança em sua aplicação. 
 

  De outra banda, preponderam, ainda segundo Mello (2008, p. 237-238) para 

que o precedente seja revogado, duas razões: a incongruência social e a sua inconsistência 

sistêmica. A primeira delas equivale ao sentimento de que a decisão judicial, ou melhor, o 

precedente vinculativo, deve estar lastreado na correspondência razoável entre a norma 

jurídica que dele se extrai com as normas da vida real. Já a situação ligada à inconsistência 

sistêmica envolve a idéia de que as diversas normas jurídicas devem ter harmonia entre si, 

vale dizer, deve ter compatibilidade entre si.  

  Mas tão apenas as duas razões se mostram insuficientes para ensejar a 

revogação do precedente. Realmente, entram em jogo, para que isso venha a ocorrer, tanto as 

razões de justiça (substantive reasons), como também as razões de segurança jurídica 

(authoroty reasons), de sorte que, antes de superar o precedente, o Tribunal deverá realizar a 

ponderação dos valores que estão em jogo, avaliando os custos da revogação, sem deixar de 

levar em conta tanto os benefícios como os prejuízos de tal superação. Se os primeiros 

preponderarem, revoga-se o precedente vinculativo; caso contrário, não. 

  Quais são, então, uma vez focalizados os elementos considerados, as hipóteses 

que poderão ensejar a revogação do precedente? 

Marinoni (2010, p. 393), ainda com base em Eisenberg, centra a atenção na 

perda da congruência social e traz o exemplo dessa situação de perda de estabilidade, ou 

melhor, de perda de congruência social do precedente, quando este nega proposições de 

ordem moral, política e de experiência, citando o caso do precedente que concedia isenção da 
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obrigação de reparar danos, que era concedida às instituições de caridade nos Estados Unidos 

da América. 

Referida isenção da responsabilidade de indenizar decorria, antes dos anos 40, 

do fato de que essa reparação estaria fora do fundo de caridade e a obrigação de reparação 

somente poderia ser aplicada contra as fundações que tivessem fins lucrativos. Assim, os 

beneficiários da caridade, para dela se valer, precisariam assumir o dano que dos serviços 

eventualmente adviesse, porque, caso contrário, isto é, se a instituição ficasse obrigada pela 

responsabilidade, eventuais indenizações pagas levariam à dissipação de seus fundos e a 

privação de outras pessoas dos serviços, desacorçoando novas contribuições para a caridade.  

Portanto, esses eram, em linhas gerais, os motivos ou os fundamentos do 

precedente que isentava as instituições de caridade da obrigação de indenizar, sendo de se 

relevar que esses fundamentos se harmonizavam e tinham congruência com aspectos morais, 

políticos e de experiência da referida época acima mencionada.  

Entretanto, os referidos fundamentos, a partir dos anos 50 perderam sua força, 

porque: 

  

i)   os doadores não manifestavam a vontade de que o fundo constituído com as 

doações não fosse utilizado para fins de indenizações, sendo incorreta a interpretação de que 

só as instituições de fins lucrativos é que deveriam reparar o dano causado por seus prepostos, 

enquanto as outras, sem fim lucrativo, não;  

ii)   o seguro –se contratado pela instituição de caridade– poderia reparar o dano;  

iii)   isso tornaria as caridades pessoas jurídicas mais robustas, mudando, portanto, o 

paradigma inicial, que as considerava tão apenas um pequeno hospital, de modo que, a 

falência da congruência social do precedente anterior a década de 40, começou a gerar 

exceções inconsistentes, já que instituições com fins lucrativos eram condenadas a indenizar o 

dano por atos ilícitos praticados, enquanto, as caridades, não, de sorte que o princípio da 

igualdade não só não fundamentava a preservação do precedente como levou à sua revogação. 

De sorte que, ora fazendo síntese daquilo que até aqui se viu, pode-se dizer que 

a revogação do precedente se dá quando existe, por parte dos tribunais e dos profissionais do 

direito, uma nova compreensão em torno da questão do direito, no sentido de que os padrões 

de congruência social, relativos a proposições morais, políticas ou de experiência já não mais 

se sustentam em face dos fundamentos que geraram o referido precedente. Portanto, essa nova 

compreensão em torno da questão do direito não pode ser isolada e pessoal, mas antes deve 
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refletir o que a comunidade realmente entende em torno dos referidos fundamentos que 

sustentavam o precedente.  

Via de conseqüência, o precedente não sofrerá revogação se ainda estiver 

gerando estabilidade, confiança justificada e segurança jurídica.  

De outro lado, Mello (2008, p. 238), com propriedade, elenca as seguintes 

situações que levam à superação do precedente: 

 
 

a) a existência de precedentes inexeqüíveis na prática porque a regra é 
inoperável, obscura ou porque foi desfigurada por distinções arbitrárias; 
b) a compreensão atual de uma doutrina como injusta ou incorreta, em 
virtude de mudanças culturais, políticas, sociais, econômicas ou 
tecnológicas; c) a absolescência do julgado em decorrência da evolução 
dos princípios jurídicos aplicáveis; d) o reconhecimento de que uma 
exegese é originalmente incorreta. 
 

  Ao se enfocar as hipóteses acima, pode-se dizer que um precedente será 

considerado (a) obscuro quando, por exemplo, os votos de seus julgadores se apresentam 

dispersos, não havendo, por parte da Corte, opinião majoritária a respeito do caso julgado; 

será, ademais, inoperável, desde que os elementos a serem comprovados – e tratados no 

precedente – se mostrem de difícil demonstração; pode, por outro lado, ser tido como 

inconsistente, na medida em que trouxer elementos que sejam considerados injustos, isso 

porque passou por diversas distinções inconsistentes, situação esta que foi, inclusive, objeto 

de análise em linhas atrás, no momento em que este trabalho se voltou para o tratamento do 

instituto da distinguishing. 

  O que precisa ficar claro é que, seja porque o precedente se apresente obscuro, 

seja em razão de ser considerado inoperável ou, por porque é tido como inconsistente, a 

conseqüência será sempre a mesma: começará ele a produzir decisões contraditórias, levando, 

assim, a que o jurisdicionado o repute como causador de falta de segurança jurídica e como 

não capaz de produzir a isonomia e de previsibilidade para os casos seguintes.  

Disso, portanto, decorre que a Corte, com base nas razões de justiça 

(substantive reason) ou nas razões de segurança jurídica (authoroty reasons), certamente irá 

se conduzir para a superação do precedente. (MELLO, 2008, p. 240) 

  Mas o precedente pode sofrer superação porque tornou-se (b) obsoleto por 

causa de mutações sociais. Realmente, nessa hipótese, mesmo havendo decisão que, até 

determinada época, atendia e era tido como norma ensejadora de isonomia, segurança jurídica 

e previsibilidade, em dado momento, por força de mutações sociais, culturais, econômicas, 
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etc. eis que o precedente –em decorrência das referidas mudanças e porque o direito, com 

dizem os ingleses, não se encontra gravado em pedras– sofre superação e é revogado. 

  Na common Law isso ocorre com freqüência. De fato, Lochner v. New York e 

Plessy v. Ferguson foram revogados, respectivamente por West Coast Hotel Co. v. Parrish e 

por Brown v. Board of Education. (MELLO, 2008, p. 241) 

  Veja-se, de modo abreviado, o que aconteceu nos casos acima citados. Em 

Lochner v. New York firmou-se o entendimento vinculativo de que não haveria a possibilidade 

de criação de leis que limitassem a jornada de trabalho dos americanos, posto que isso 

representaria ofensa ao direito de contratar. Assim, em face do advento de lei, por parte do 

Estado de Nova Iorque, que limitava a jornada de trabalho de padeiros, o Tribunal 

Constitucional, em sucessivas manifestações – não só em relação ao holding, mas também em 

vários outros casos concretos– não permitiu a edição de lei que limitasse a jornada de trabalho 

de empregados, criando, assim a denominada Lochner Era. 

  Entretanto, o advento da Grande Depressão, nos Estados Unidos da América, 

em West Coast Hotel Co. v. Parrish a Suprema Corte modificou esse entendimento em torno 

da liberdade de contrato.  

  De sorte que foi exatamente a modificação da situação econômica de levou à 

revogação da conhecida Lochner Era e permitiu, assim, que fossem respeitados os direitos 

fundamentais sociais dos trabalhadores nos Estados Unidos da América.  

Outro caso, por sua vez, que promoveu a mudança de Plessy v. Fergunson foi o 

que se deu em Brown v. Board. Referida mudança adveio por questões culturais. Com efeito, 

no primeiro caso o Tribunal entendeu que uma norma do Estado de Luisiana seria 

constitucional e não ofenderia o princípio da igualdade, mesmo contendo a determinação de 

que negros e brancos deveriam viajar em acomodações separadas nos trens. Plessy v. 

Fergunson firmou a doutrina conhecida como “separados mais iguais” (separate but equal 

doctrine).  

  Entretanto, referido precedente foi alterado por intermédio do julgamento de 

Brown v. Board of Education, por intermédio do qual o Tribunal, após analisar a 14ª Emenda, 

não mais permitiu que crianças negras e brancas tivessem de estudar em ambientes separados. 

O que levou a esse entendimento foi exatamente o fato de que, à época da edição de 14ª 

Emenda, a educação nos Estados Unidos da América se mostrava bastante rudimentar, posto 

que, na maioria das vezes, o ano letivo não ultrapassava a três meses de estudos, inexistindo, 

ademais, obrigatoriedade de freqüência escolar.  
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  Assim, em Brown v. Board, tendo em conta o transcurso de mais de cinquenta 

anos em que Plessy v. Ferguson havia sido julgado e que o papel da educação havia se 

alterado, posto que se mostrava como uma das principais funções do poder público, a 

Suprema Corte, a princípio revogando parcialmente o último precedente, deixou de aplicar no 

caso movido por Brown a denominada doutrina dos “separados mais iguais”, já que isso 

representaria, para as criança negras, sentimento de inferioridade, o que poderia afetar o seu 

desenvolvimento intelectual e causar-lhes danos psicológicos.  

  Brown v. Board, contudo, não foi uma revogação total de Plessy v. Ferguson, 

mas antes uma revogação parcial (overriding) e resolveu tão apenas a questão ligada à 

educação, sendo que, só mais tarde é que o problema da segregação racial foi definitivamente 

enfrentada nos Estados Unidos. 

  Mas também as mutações jurídicas (c e d) podem provocar a revogação de 

determinado precedente vinculante, quando este se torna obsoleto. Por exemplo, Laurence v. 

Texas revogou Bowers v. Hardwich, que dava validade a uma lei da Geórgia que 

criminalizava a sodomia.  

Contudo, na decisão de dois outros casos (Planned Parenthood v. Casey e 

Romer v. Evans) houve, por parte da Corte, o entendimento de que seria de se dar proteção à 

autonomia afetiva, assim como a perseguição aos homossexuais se apresentava –como de fato 

se apresenta– conduta ilícita. Isso fez com que Bowers v. Hardwich fosse superado, posto que 

se tornara obsoleto, sem contar que, ao mesmo tempo, mostrava-se também uma decisão que, 

desde seu início, já dava mostras de que já nascera errada, porque interferia sobre o direito das 

pessoas e suas condutas afetivas ou sexuais. 

  Mas o que os precedentes até aqui analisados indicam ou quais as conclusões 

que se pode tirar a partir deles? Mello (2008, p. 250) diz que os precedentes que se mostravam 

obscuros, inoperáveis e sujeitos a distinções arbitrárias traziam decisões contraditórios. Isso 

ensejou seu abandono, porque tanto os fundamentos (substantive reasons) como as razões de 

segurança (authority reasons), invocados para a revogação, ensejariam o restabelecimento dos 

critérios de previsibilidade, isonomia e segurança jurídica.  

  Aliás, baseado nos casos revogados e com esteio na doutrina de Eisenberg, 

Mello (2008, p. 251) anuncia os princípios que regem a Common Law em se tratando de 

superação de precedentes. Eis os princípios: 

 

1º) Deve-se promover a revogação de um julgado: a) quando ele não 
atende a ‘standarts’ de consistência sistêmica; e b) quando a segurança 
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jurídica e os demais valores subjacentes à adoção do ‘stare decisis’ não 
forem melhor servidos por sua manutenção do que por sua revogação.  
 

  Mas esse primeiro princípio não é aplicável aos demais casos porque, neles, 

não se têm a certeza de que a segurança jurídica não seria mantida se o precedente ainda 

continuasse a ser aplicado. Comparados, entretanto, os benefícios e os custos na manutenção 

do precedente, surge, como conseqüência, um segundo princípio: 

 
Deve-se revogar um precedente quando as vantagens de tornar uma 
regra congruente social e sistemicamente superarem os custos 
relacionados aos valores de estabilidade e aos demais imanentes ao 
‘stare decisis’. 
 

  Já o terceiro princípio que norteia a revogação do precedente na Common Law 

envolve a confiança que o jurisdicionado nele deposita. Essa confiança tem de ser respeitada: 

 

Um precedente não deve ser subitamente revogado quando violar 
injustamente a confiança nele depositada pelos jurisdicionados. 

    

  O último princípio, em torno do qual existem muitos questionamentos, se 

refere à idéia de que é de se dar primazia ao Legislativo no momento em que se pretende 

revogar o precedente, principalmente em situações em que isso estiver atrelado a situações de 

elevada complexidade. Eis como o princípio é enunciado: 

 
A decisão sobre a revogação de um precedente deve ser mais 
conservadora quando a matéria ou as circunstâncias do caso indicarem 
que a lei é o instrumento mais adequado para a modificação do direito. 
 

CONCLUSÕES 
 
  Uma vez avaliados então os instrumentos dos quais se vale o sistema da 

Common Law, se conclui que, se considerados forem os aspectos peculiares do caso 

brasileiro, referidos instrumentos podem, sim, contribuir para o cumprimento dos princípios 

da segurança jurídica, da isonomia e principalmente do acesso à justiça. 
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O PROCESSO ELETRÔNICO E A PERSPECTIVA PROCEDIMENTAL DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

COMPUTERIZATION OF THE JUDICIAL PROCESS AND THE AND PROCEDURAL 

PERSPECTIVE OF FUNDAMENTAL RIGHTS 

 

Luzia Andressa Feliciano de Lira1 

Walter Nunes da Silva Junior2 

 

RESUMO 
Aborda a relação entre a informatização do processo judicial e a perspectiva procedimental 
dos direitos fundamentais, remontando às características essenciais da dimensão objetiva 
desses direitos como elemento orientador das ações do Estado, nos âmbitos legislativo, 
executivo e jurisdicional. Objetiva justificar que a informatização do processo judicial decorre 
da necessidade de proteção efetiva dos direitos fundamentais, mormente quanto ao direito de 
acesso à justiça, na sua perspectiva de prestação jurisdicional temporalmente adequada 
proposta por José Joaquim Gomes Canotilho. Para isso, apresenta a relação entre direitos 
fundamentais e procedimentos a partir das lições de Robert Alexy, avançando a pesquisa para 
associar a organização interna dos órgãos jurisdicionais à perspectiva procedimental desses 
direitos. Após fixar tal premissa, argumenta que a informatização do processo judicial 
promove alterações na rotina administrativa dos órgãos jurisdicionais, apresentando os 
fundamentos que justificam a inclusão do modelo de processo eletrônico na concepção 
procedimental dos direitos fundamentais.  
PALAVRAS-CHAVE: Informatização do processo judicial; Direitos Fundamentais; 
Procedimentos do órgão jurisdicional 
 
ABSTRACT 
Discusses the relationship between the computerization of the judicial process and procedural 
perspective of fundamental rights, starting to the essential characteristics of these right’s  
objective dimension as an advisor of the State, in the legislative, executive and judicial 
functions. Aims to justify that the computerization of the judicial process is necessary for 
effective protection of fundamental rights, especially the right of access to justice, from your 
perspective as temporally appropriate adjudication proposed by José Joaquim Gomes 
Canotilho. For this, shows the relationship between fundamental rights and procedures from 
the lessons of Robert Alexy, advancing research associate for the internal organization of 
courts to view these procedural rights. After fixing this premise, argues that the 
computerization of the judicial process promotes changes in routine administrative courts, 
stating the reasons justifying the inclusion of the process model in electronic procedural 
conception of fundamental rights. 
KEYWORDS: Computerization of the judicial process; Fundamental rights; Procedures of 
the Court 
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2 Mestre e Doutor em Direito. Juiz Federal e Corregedor do Presídio Federal em Mossoró/RN. Professor Adjunto 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No modelo de Estado Constitucional, os direitos fundamentais assumem papel 

central vinculante, perfazendo-se como elemento estruturante da ordem jurídica e orientador 

das ações estatais (legislativa, executiva e jurisdicional). Além de uma dimensão objetiva, que 

determina uma postura ativa do Estado, a doutrina defende a multifuncionalidade dos direitos 

fundamentais, a partir de situações jurídicas distintas (status negativus, positivus e activus).  

Nesse afã, a dimensão procedimental (ou direito a procedimentos), relacionadas ao 

status activus processualis, surge como elemento necessário para a efetiva proteção dos 

direitos fundamentais. Contudo, tal compreensão  relaciona-se, conforme os primeiros aportes 

doutrinários, à conduta do legislador (criação de normas processuais) e do julgador (na 

interpretação e aplicação).  

Olvida-se, pois, a relevância da análise da organização interna do órgão jurisdicional 

e da sua respectiva rotina administrativa para a realização dos direitos fundamentais, 

mormente o direito de acesso à justiça. Este direito, para alguns doutrinadores demonstra-se 

essencialmente procedimental, por abarcar outros direitos (de petição, ao contraditório, por 

exemplo) como seus corolários essenciais.  

Sob essa perspectiva, almeja-se justificar que a informatização do processo judicial 

surge como uma necessidade inarredável dos órgãos jurisdicionais adequarem o exercício da 

função jurisdicional à realização (concretização) dos direitos fundamentais, em especial o 

direito de acesso à justiça. Ademais, busca-se apresentar os argumentos para inclusão desse 

fenômeno na perspectiva procedimental dos direitos fundamentais. 

Para que seja possível justificar tal posicionamento, aborda-se as características 

básicas da dimensão objetiva dos direitos fundamentais, sem esgotar, contudo, as discussões 

que o tema enseja. Após isso, menciona-se a relação entre direitos fundamentais e 

procedimentos, apresentando os aspectos teóricos primordiais acerca da multifuncionalidade 

desses direitos e a aplicação dessa concepção ao âmbito dos procedimentos judiciais.  

Fixados os pilares da perspectiva procedimental dos direitos fundamentais, passa-se a 

analisar as razões para a inclusão da informatização do processo judicial como corolário da 

concepção multifuncional dos direitos fundamentais.  Questiona-se, portanto, a possibilidade 

de extensão da concepção procedimental dos direitos fundamentais para abarcar as questões 

relativas à organização dos órgãos jurisdicionais (sua rotina administrativa).   
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Depois de apresentar uma resposta afirmativa à questão proposta, registra-se que a 

informatização do processo judicial enseja alterações na organização interna dos órgãos 

jurisdicionais, alterando o modo de exercício da função jurisdicional.  

Ao final, apresenta-se uma síntese conclusiva, com argumentos favoráveis à 

ampliação da perspectiva procedimental dos direitos fundamentais para abarcar a 

informatização do processo judicial.  

 

2 A DIMENSÃO OBJETIVA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

Embora haja relativo consenso quanto à existência da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais, a concepção do seu conteúdo, extensão e aplicação é alvo de ampla 

controvérsia doutrinária. Tendo em vista o escopo deste trabalho, dar-se-á enfoque às 

características básicas da perspectiva objetiva dos direitos fundamentais, sem esgotar os 

questionamentos que o tema enseja no âmbito da dogmática jurídica.  

Consoante entendimento expresso por Ingo Wolfgang Sarlet (2010, p. 143), os 

direitos fundamentais “[...] constituem decisões valorativas de natureza jurídico-objetiva da 

Constituição, com eficácia em todo ordenamento jurídico e que fornecem diretrizes para os 

órgãos legislativos, judiciários e executivos”. 

A compreensão dos direitos fundamentais como unidade valorativa remonta às lições 

de Pérez Luño (1998), o qual compreende que os valores são critérios básicos para mensurar 

as ações do Estado, ordenar a convivência e estabelecer os fins a serem perseguidos, 

assumindo uma tríplice dimensão: 1) função fundamentadora; 2) função orientadora; 3) 

função crítica.  

A concepção deste autor, portanto, compreende que os direitos fundamentais, como 

valores, supõem o contexto axiológico fundamentador básico para a interpretação de todo o 

ordenamento jurídico, sendo um postulado guia para a hermenêutica, bem como para medir a 

legitimidade das diversas ações do Estado.  

Tais aspectos também são identificados na doutrina nacional por Dimitri Dimoulis e 

Leonardo Martins (2012), os quais registram que a dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais funciona como elemento orientador da interpretação da legislação 

infraconstitucional, bem como um dever estatal de proteção dos direitos fundamentais3 (o 

staatliche/grundrechtliche Schutzpflicht da doutrina alemã). 

                                                           
3 Os doutrinadores apresentam, ainda, dois outros aspectos dos direitos fundamentais (como norma de 
competência negativa e elemento limitador diante de conflito de interesses). Tais aspectos não são mencionados 
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Para Cristina Queiroz (2002), a dimensão objetiva dos direitos fundamentais 

compreende um dos preceitos básicos da ordem democrática e constitucional do Estado de 

Direito. De fato, no modelo de Estado Constitucional, a proteção efetiva dos direitos 

fundamentais é algo essencial para a sua existência e consolidação, haja vista a necessária 

proteção da dignidade da pessoa humana e limitação do poder estatal. 

Resta evidente, pois, que o reconhecimento da dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais enseja a defesa de um conteúdo normativo desses direitos, capaz de influenciar 

o exercício das funções (legislativa, executiva e jurisdicional) do Estado. Para Luiz Guilherme 

Marinoni (2010, p. 131) tal perspectiva cria “um dever de proteção dos direitos 

fundamentais”. 

Essa é uma delimitação epistemológica necessária neste trabalho, posto que será 

analisada a relação entre a informatização do processo judicial e a proteção efetiva dos 

direitos fundamentais, mormente quanto ao direito de acesso à justiça.  

Impende ressalvar, à luz da exposição de Ingo Wolfgang Sarlet (2010), que a 

concepção objetiva dos direitos fundamentais não compreende o entendimento de que para 

cada posição jurídica subjetiva (ou direito subjetivo) há um preceito objetivo necessário. Pelo 

contrário, a dimensão objetiva traduz a outorga de uma função autônoma às normas de 

direitos fundamentais, a qual compreende o seu conteúdo normativo e não coincidente com a 

perspectiva subjetiva.  

Luiz Guilherme Marinoni (2010) esclarece que, como as normas de direitos 

fundamentais podem ser subjetivadas (dimensão objetiva dos direitos fundamentais), os seus 

preceitos não de destinam exclusivamente aos sujeitos (titulares do direito), mas a todos os 

entes que compõem a sociedade. 

Conforme ressalva Robert Alexy (2011), a dimensão subjetiva dos direitos 

fundamentais justifica-se a partir de dois argumentos: (a) os direitos fundamentais têm a 

função primordial de proteger o indivíduo (considerado não coletivamente), ou seja, os seus 

respectivos direitos subjetivos (possibilidade do seu titular reivindicar a sua proteção); (b) os 

direitos fundamentais possuem caráter principiológico, razão pela qual o reconhecimento do 

direito subjetivo do indivíduo amplia a realização (concretização) daqueles. 

Mencionar a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais, ainda que de modo 

deveras sucinto, é essencial para compreender que tais direitos possuem diversificadas 

                                                                                                                                                                                     
porque não se relacionam diretamente com o objeto deste trabalho. Como a teoria dos direitos fundamentais é 
deveras ampla, alguns cortes epistemológicos serão necessários, ao longo do trabalho, para que seja possível 
centralizar a pesquisa nos termos propostos. 
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funções na ordem jurídica. Destarte, além de apresentar essas pespectivas, as normas de 

direito fundamental podem apresentar algumas funções na ordem jurídica, razão pela qual a 

doutrina estuda a “multifuncionalidade dos direitos fundamentais” (SARLET, 2010, p. 155). 

 

3 A RELAÇÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E PROCEDIMENTO 

 

A perspectiva procedimental dos direitos fundamentais insere-se na concepção de 

direito a prestações em sentido amplo proposta por Robert Alexy (2011), a qual enseja, 

conforme ressalvado pelo próprio doutrinador, ampla discussão acerca da natureza e função 

do Estado, do direito e da Constituição, tudo isso associado à atual concepção da sociedade. 

Na acepção proposta, todos os direitos fundamentais que exijam uma ação positiva 

do Estado são considerados como direito a prestações, o qual compreende aspectos 

normativos, organizacionais e procedimentais. Destarte, a mera previsão de um catálogo de 

direitos no texto constitucional, desprovida de meios que viabilizem a concretização, não se 

demonstra adequada num modelo de Estado Constitucional. 

Conforme ressalva Robert Alexy (2011, p. 444), “direito a ações positivas do Estado 

impõem ao Estado, em certa medida, a persecução de alguns objetivos”. A problemática do 

tema centra-se justamente na averiguação da relação entre esses objetivos e os direitos 

subjetivos constitucionalmente previstos – o que não será trabalhado neste trabalho devido à 

amplitude da discussão. 

No entanto, neste trabalho, seguir-se-á o posicionamento desse doutrinador, 

compreendendo-se o direito a prestações em seu sentido amplo, posto que tal direito poderá 

ensejar, conforme a posição adotada para esclarecer a problemática mencionada alhures, 

outros tipos de prestações (inclusive a prestadas por particulares).  

Sendo assim, a relação entre direitos fundamentais e procedimentos será analisada a 

partir da concepção lata do direito a prestações, razão pela qual serão apresentados os 

fundamentos teóricos essenciais da perspectiva procedimental, bem como os pilares da 

concepção de Robert Alexy (2011). 

 

3.1 Fundamentos teóricos primordiais  

 

A preocupação com a normatividade e a garantia dos direitos fundamentais é 

decorrência do modelo de Estado Constitucional, haja vista que tais direitos, diante de sua 
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concepção objetiva, passam a vincular a atuação do Estado, caracterizando-se como 

elementos estruturantes da ordem jurídica.   

Inobstante existam críticas doutrinárias quanto à proposta classificatória trialista de 

Jellinek (status negativus, positivus e activus), tal classificação ainda se apresenta pertinente 

para o adequado estudo sobre a multifuncionalidade dos direitos fundamentais. 

Para o presente estudo, faz-se necessário centrar na perspectiva dos direitos 

fundamentais de status activus, os quais, para Mônica Clarissa Hennig Leal (2010), devem ser 

compreendidos como elemento essencial à democracia, por permitir que as decisões do 

Estado sejam estabelecidas com base na livre vontade dos cidadãos. 

Destarte, para que seja atendida a necessidade de concretização dos direitos 

fundamentais, torna-se imprescindível reconhecer a dimensão procedimental/processual 

desses direitos a partir da clássica concepção de status activus de Jellinek.  

Nesse afã, Peter Häberle (1972) propõe a noção de status activus processualis como 

uma norma fundamental, com evidente caráter procedimental/processual, que viabiliza (e 

garante) a participação dos cidadãos nas decisões do Estado e, com isso, colabora com o 

fortalecimento do núcleo material dos direitos fundamentais e a sua concretização. 

Na concepção de Robert Alexy (2011, p.470), Peter Häberle compreende a 

perspectiva procedimental dos direitos fundamentais como “due process dos direitos 

fundamentais”. Mônica Clarissa Hennig Leal (2010), por sua vez, considera o status activus 

processualis como um direito com nítido caráter processual e procedimental. 

Conforme ressalvado por Robert Alexy (2011), a perspectiva procedimental dos 

direitos fundamentais destina-se, primordialmente, ao legislador, o qual deverá prever 

instrumentos à disposição dos cidadãos para a realização (concretização) dos direitos 

fundamentais de cunho material, previstos nos respectivos textos constitucionais. 

Assim, a partir da área de proteção – compreendida como as situações e os 

comportamentos tematizados na norma de direito fundamental efetivamente protegidos pelo 

constituinte, conforme Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins (2012) –, são estabelecidos os 

procedimentos necessários para a concretização dos direitos. 

Ressalvam-se, neste contexto, os direitos intrinsecamente relacionados aos direitos 

de acesso à justiça, posto que estes já apresentam uma perspectiva procedimental (direito de 

petição, contraditório, ampla defesa e outros). 

José Joaquim Gomes Canotilho (2003) defende que o acesso aos tribunais (direito de 

acesso à justiça) compreende uma dimensão garantística e outra prestacional. A perspectiva 
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de garantia resta devidamente elucidada nos textos constitucionais, mas a natureza 

prestacional desse direito ainda é alvo de discussões. 

Este doutrinador argumenta que a compreensão de acesso à justiça como prestação 

jurisdicional adequada pressupõe a criação de órgãos jurisdicionais e a previsão de 

procedimentos adequados, estes enquadrados na perspectiva procedimental dos direitos 

fundamentais. 

Para Luiz Guilherme Marinoni (2010), o direito à efetividade da tutela jurisdicional 

insere-se na classificação funcional dos direitos fundamentais na medida que exige três itens 

essenciais: (a) técnica processual adequada, prevista normativamente; (b) previsão de 

instrumento que permitam a participação das partes na norma de decisão; (c) resposta 

jurisdicional, ao final do processo.  

Nas lições desse doutrinador, o procedimento é pensado como elemento necessário 

para garantir a defesa dos interesses do cidadão, como, por exemplo, a previsão de 

procedimentos adequados às demandas coletivas. Ademais, a postura do Estado em criar 

normas procedimentais e estabelecer procedimentos decorre do dever de garantir a realização 

dos direitos fundamentais. 

As normas procedimentais, via de regra, surgem com a função de regulamentar as 

normas materiais. Como elas são essenciais para a proteção dos direitos fundamentais, tem-se 

que o conteúdo procedimental das normas desses direitos não poderá eliminar aquelas 

(normas materiais), devendo ser previstas medidas de proteção para a sua não revogação. 

Assim, o objetivo maior a ser perseguido é a manutenção das normas de proteção dos 

direitos fundamentais, seja limitando a ação do Estado (inibindo a revogação de atos 

normativos) ou ampliando as normas procedimentais para a proteção dos direitos 

fundamentais.  

Com isso, torna-se evidente que o procedimento compreende, inicialmente, as 

normas procedimentais necessárias para a elaboração da norma de decisão (julgamento da 

lide). Diz-se “inicialmente” porque será defendido em tópico subsequente a inclusão dos 

procedimentos administrativos do órgão jurisdicional na compreensão de direito a 

procedimentos exposta. 

Depreende-se, por conseguinte, que, para a concretização dos direitos fundamentais, 

faz-se necessário considerar a existência de comandos procedimentais que viabilizem o 

exercício de tais direitos. No âmbito da função jurisdicional, a compreensão de procedimento 

transmuda-se para a concepção de processo, como sequência de atos necessários para a 

elaboração da norma de decisão a partir da participação efetiva de seus destinatários. 
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Compreender que os direitos fundamentais ensejam normas procedimentais é 

essencial para permitir que os titulares (e destinatários) de tais direitos possuam ferramentas 

para buscar a sua efetivação prática. Fixados tais parâmetros dogmáticos, passa-se a analisar a 

concepção, exposta por Robert Alexy (2011) quanto aos procedimentos em sentido estrito, os 

quais compreendem os procedimentos judiciais e administrativos. 

 

3.2 Análise da concepção de Robert Alexy quanto aos procedimentos judiciais 

 

Para Robert Alexy (2011, p. 488), a perspectiva procedimental dos direitos 

fundamentais, a qual nomina de “direito a procedimentos judiciais” compreende todos os atos 

necessários para a “proteção jurídica efetiva”, viabilizada com a proteção desses direitos. 

À luz das disposições do Tribunal Constitucional Federal do seu país, esse 

doutrinador argumenta que o direito a procedimentos apresenta dois aspectos essenciais: (a) 

procedimental, para a produção de decisões conforme as normas constitucionais e 

infraconstitucionais; (b) material, fazendo referência a uma decisão justa. 

 Para relacionar esses aspectos, Robert Alexy (2011) registra que há dois modelos de 

análise distintos: (a) um que compreende que o resultado depende apenas do procedimento; 

(b) um que considera a existência de parâmetros, os quais são satisfeitos ou preenchidos 

(quando deixam lacunas) pelo procedimento. 

Em face dos escopos deste trabalho, centrar-se-á na análise apenas do aspecto 

procedimental, o qual orienta a atuação jurisdicional na produção da norma de decisão. 

Ressalve-se que a compreensão apenas do procedimento não se demonstra suficiente para 

análise do exercício da função jurisdicional tampouco para justificar a legitimação das 

decisões, proposta por Niklas Luhmann (1980).  

Na concepção de Luiz Guilherme Marinoni (2010, p.138), “[...] os direitos a 

prestações mais do que direitos a prestações fáticas de natureza social, devendo [deve] 

englobar igualmente direitos a prestações normativas [...] e a edição de normas de 

organização e procedimentais. 

Para Ingo Wolfgang Sarlet (2010), o direito a procedimentos relaciona-se 

direitamente com os direitos de defesa, posto que cabe ao indivíduo não apenas solicitar que o 

Estado se abstenha de intervir na sua esfera de direitos, mas também de solicitar a realização 

de atos necessários para a proteção de seus direitos, dentre os quais a previsão de 

instrumentos e meios capazes de serem acionados diante de possíveis violações. 
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A concepção de direitos fundamentais, consoante disposição de Dimitri Dimoulis e 

Leonardo Martins (2012), está prevista no texto constitucional e encerra um comando 

normativo ao Estado, a fim de limitar a atuação desde em face de liberdade individual. No 

modelo de Estado Constitucional tal acepção é assegurada por instituições e elementos 

voltados para a máxima concretização desses direitos, incluindo-se o processo judicial. 

É certo que Robert Alexy (2011), ao analisar o procedimento, compreende, inclusive, 

a participação dos titulares dos direitos fundamentais nas organizações públicas, sem 

restringir ao âmbito do processo judicial. 

Tal postura demonstra-se adequada na perspectiva democrática da análise dos 

direitos a procedimentos, remontando-se aos pilares iniciais pensados por Peter Häberle ao 

defender os status activus processuais (inclusive como a efetiva participação do cidadão no 

âmbito das decisões estatais, interpretando as normas constitucionais). 

As teorias tradicionais do processo civil  tendem a defender que o processo não deve 

ser absolvido no procedimento (mera sucessão de atos até o deslinde da causa). A concepção 

de Elio Fazzalari (1989), embora ultrapasse essa concepção tradicional, limita-se a 

compreender o processo como um procedimento para o qual foi estabelecido o contraditório 

entre as partes, em simétrica paridade, para a elaboração da norma de decisão.  

Embora não seja esse o objeto de estudo deste trabalho, é cediço que a atual 

concepção do processo civil perpassa por parâmetros democráticos, os quais garantem a 

efetiva participação dos destinatários da decisão no processo de sua construção. É esta 

possibilidade de influenciar a norma de decisão que ratifica a concepção democrática do 

processo, conforme ressalva Andréa Alves de Almeida (2005). 

Todo esse aporte dogmático desenvolvido a partir da concepção de Robert Alexy 

(2011) é necessário para compreender que, na compreensão do processo civil no modelo de 

Estado Democrático de Direito, as normas procedimentais devem evidenciar a proteção dos 

direitos fundamentais.  

 

4  A INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL E O DIREITO A 

PROCEDIMENTOS 

 

De acordo com Marcelo Mesquita Silva (2012, p. 13), “o processo eletrônico visa a 

[sic] eliminação do papel na tramitação das mais diversas ações, afastando a tradicional 

realização de atos mecânicos e repetitivos, como o ato de protocolar uma inicial, a autuação 

do processo, a numeração de folhas”. 
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Para Luis Renato Bennuci (2006, p. 59), o processo judicial eletrônico compreende: 

 
[...], por um aspecto, um mecanismo extraprocessual de aceleração processual 
porque se baseia na utilização de softwares, equipamentos e máquinas externos ao 
processo. Entretanto, por outro prisma, também se caracteriza como um mecanismo 
judicial de aceleração do processo por implicar mudanças no iter processual e no 
modo de realização dos atos processuais. 

 

A partir dessas concepções iniciais, é possível depreender que a informatização do 

processo judicial enseja alterações substanciais no modo de organização e realização das 

rotinas administrativas do órgão jurisdicional, principalmente no modo de organização interna 

do órgão jurisdicional e no modo de prática dos atos processuais. 

Diante da recente utilização de recursos tecnológicos no âmbito do exercício da 

função jurisdicional, torna-se imprescindível questionar as suas razões, bem como os seus 

fundamentos. No modelo de Estado Constitucional, a análise da relação entre esse fenômeno e 

a concepção valorativa dos direitos fundamentais como direito a prestações (em sentido 

amplo) é de suma importância.  

 

4.1 Direito a procedimentos: é possível associá-lo à organização interna do órgão 

jurisdicional? 

 

A perspectiva de Robert Alexy (2011) volta-se, conforme salientado, à instituição, à 

interpretação e à aplicação das normas procedimentais que garantem a efetiva proteção dos 

direitos fundamentais. O plano de análise desse autor, portanto, relaciona-se diretamente à 

atuação do legislador (criação das normas processuais) e do julgador (interpretação e 

aplicação).  

Contudo, torna-se necessário associar às normas procedimentais questões 

organizacionais dos órgãos do Poder Judiciário, na busca pela concretização dos direitos 

fundamentais.  

Para que sejam aplicadas as normas processuais previstas normativamente, é 

necessária uma rotina administrativa, a qual compreende o exercício da função jurisdicional. 

De acordo com Dierle José Coelho Nunes e Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia (2010), a 

análise das rotinas administrativas (dos órgãos jurisdicionais) e da gestão processual é 

imprescindível para a democratização processual. 

A perspectiva democrática, defendida por esses doutrinadores, fundamenta-se na 

compreensão de que a busca pela eficiência e transparência no exercício da função 
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jurisdicional decorre das garantias constitucionais do processo, mormente quanto à 

legitimidade de atuação do Poder Judiciário.  

Tendo por base tal premissa, é possível inferir que o exercício da função jurisdicional 

atende aos preceitos constitucionais quando promove a realização dos direitos fundamentais, 

o que se torna viável com a garantia de uma prestação jurisdicional (temporalmente) 

adequada.  

Fernando Horta Tavares (2009, p. 275), defende que administração judiciária, 

compreendida como exercício da função jurisdicional, decorre da “exigência de um Estado de 

Direito que se funda na Democracia, de igual sorte prevista no artigo 37 da Constituição 

Brasileira”. 

A concepção democrática desse autor compreende a melhoria da função jurisdicional 

como direito do cidadão, inclusive com status constitucional de direito fundamental. Esse é 

mais um argumento plausível para justificar a preocupação com a organização interna dos 

órgãos jurisdicionais, bem como relacioná-la com a perspectiva procedimental dos direitos 

fundamentais (em defesa da análise dos procedimentos internos). 

Ademais, a partir da análise dos procedimentos internos, já se defendeu a relação 

entre eficiência no exercício da função pública jurisdicional e a efetividade da prestação 

jurisdicional, argumentando que “garantir que os órgãos jurisdicionais atuem com maior 

diligência [eficiência] contribui para que a resposta jurisdicional seja concedida com a maior 

brevidade possível e, com isso, satisfaça aos interesses das partes processuais”.  (LIRA, 2012, 

p. 76).  

A “proteção jurídica efetiva” dos direitos fundamentais, ressalvada por Robert Alexy 

(2011, p. 488), justifica a preocupação com o modo como os procedimentos são 

desenvolvidos no âmbito interno dos órgãos jurisdicionais, haja vista que isso influencia no 

tempo para o deslinde da causa. 

O direito de acesso à justiça, reconhecidamente relacionado a procedimentos por 

Robert Alexy (2011), possui como corolário o direito à prestação jurisdicional temporalmente 

adequada, conforme exposto por José Joaquim Gomes Canotilho (2003). Embora seja 

complexo delimitar a adequação (ou não) do tempo necessário para o provimento 

jurisdicional final, é certo que a minoração do período de duração do processo é objetivo de 

inúmeras medidas normativas e administrativas. 

Ressalve-se que não é objetivo deste trabalho resumir a efetividade do processo e a 

realização dos direitos fundamentais à celeridade processual. Tem-se ciência de que inúmeros 

fatores podem influenciar em tais elementos. A minoração do tempo necessário para o 
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deslinde da causa deve estar associada aos demais princípios que compõem a processualidade 

democrática (contraditório, ampla defesa e outros). 

Nesse sentido, é o posicionamento de Rosemiro Pereira Leal (2008, p. 35): 

 
A concepção de democracia sem o médium lingüístico [sic] do processo, a pretexto de 
celeridade e justiça rápida, reafirma o discurso luhmanniano de que o importante não é 
resolver os conflitos estruturais nas comunidades políticas, mas, numa reprodução 
microssistema, reduzir o grau de hostilidade às decisões judiciais. No Brasil e em 
vários países ainda se sustenta a tese ingênua de que, extinta a morosidade da Justiça 
na resposta às demandas jurídicas, o Judiciário recuperaria seu prestígio junto ao 
povo, ainda que os direitos fundamentais desse povo já assegurados 
constitucionalmente possam ser postergado ad-infinitum em seu reconhecimento 
judicial. 

 

Destarte, a atuação democrática do Poder Judiciário não se resume à aceleração do 

andamento do processo, vindicando a análise e respeito aos princípios constitucionais. 

Luiz Guilherme Marinoni (2010, p. 144/145) ressalva que: “[...] o direito 

fundamental à tutela jurisdicional efetiva, quando se dirige ao juiz, não exige apenas a 

efetividade da proteção dos direitos fundamentais, mas sim que a tutela jurisdicional seja 

prestada de maneira efetiva para todos os direitos” (grifos do autor).  

A postura desse doutrinador compreende, portanto, o dever de proteção dos direitos 

fundamentais, bem como das demais situações jurídicas não previstas constitucionalmente. 

Neste último caso, a proteção dos direitos decorre da necessidade de proteção do próprio 

direito de acesso à justiça, o qual é capaz e viabilizar qualquer situação de direito substancial.  

As alterações no âmbito de exercício da função jurisdicional decorrem da contínua 

busca em se garantir a celeridade processual e, por conseguinte, permitir a concretização do 

direito fundamental de acesso à justiça e demais direitos de igual status. Sergio J. Cuarezma 

Terán (2004, p 122) posiciona-se neste sentido: 
 
“e[n] el contexto de este proceso complejo de reformas de la justicia, no debe 
sorprendernos que las reformas económicas, estructurales que se vienen llevando a 
cabo en muchos países en desarrollo impulsan a los de la región a abordar la reforma 
de la justicia como complemento necesario a la reforma económica y no como en lo 
que en realidad debe ser, un camino para el mejoramiento del Estado Social de 
Derecho y de la democracia y de mayor respecto para los derechos humanos” 

 

Destarte, a análise das rotinas administrativas dos órgãos jurisdicionais, com a 

promoção de reformas internas, decorre da preocupação de se garantir a efetividade dos 

direitos fundamentais (citados pelo doutrinador, como direitos humanos), bem como permitir 

avanços da democracia exercida no atual modelo de Estado Constitucional. 
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A relação entre os procedimentos e a técnica processual já foi reconhecida pela 

doutrina, cabendo ressalvar as lições de Luiz Guilherme Marinoni (2010), o qual argumenta 

que o dever de proteção dos direitos fundamentais compreende normas de direito material e 

processual. Contudo, a relação entre a administração dos órgãos jurisdicionais e o direito a 

procedimentos, na concepção de Robert Alexy (2011) não se demonstra tão evidente. 

Nesse sentido, registra o Ministério da Justiça (2007, p.29): 
 
A despeito do impacto que provocam sobre a morosidade do processo, os cartórios 
judiciais não são vistos como “atores” do sistema de justiça. A exata medida da 
influência que os cartórios projetam sobre o acesso à justiça e a morosidade 
processual parece também não ser compreendida pelos demais atores. No sistema de 
justiça, os cartórios judiciais são, praticamente, “invisíveis”.  
Pelas informações levantadas, é possível sugerir que cartórios sejam “invisíveis” 
para o legislador, para o Tribunal e, inclusive, para os próprios funcionários. Os 
seguintes dados, em seguida abordados em detalhes, sustentam essa conclusão: 
• a “jurisdição” exercida em cartório; 
• a “invisibilidade” dos cartórios perante o Tribunal e o legislador; 
• o destaque dado às tarefas burocráticas e aos relacionamentos pessoais 

 

Acresça-se este trecho da obra do Ministério da Justiça (2007, p. 29): “E quanto ao 

legislador, ele não considerou as rotinas de cartório ao disciplinar os procedimentos judiciais 

e, mais recentemente, ignorou o papel dos cartórios ao promover a reforma do Poder 

Judiciário”.  

A preocupação deste órgão demonstra uma tentativa de alteração na postura de 

análise das rotinas administrativas dos órgãos jurisdicionais, haja vista a sua influência no 

modo de execução dos procedimentos judiciais e nos resultados obtidos (necessários para a 

realização do direito de acesso à justiça). 

Tem-se, assim, uma evidente preocupação com os resultados que o processo 

produzirá, o que remonta à preocupação de Robert Alexy (2011) quanto à proteção dos 

direitos fundamentais como resultado da aplicação dos procedimentos. Por essa razão, é 

possível compreender que os direitos a procedimentos – pensados por este doutrinador – 

abarca, na atualidade, a preocupação com as rotinas administrativas dos órgãos jurisdicionais. 

 

4.2 A organização interna dos órgãos jurisdicionais e a implantação do modelo de 

processo eletrônico  

 

Com a informatização do processo judicial, algumas atividades internas do órgão são 

suprimidas: (a) certificação dos prazos processuais; (b) organização do fólio processual 

(numeração, encadernação e outros) e dos setores internos do órgão jurisdicional; (c) 
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concessão de vista dos autos; (d) formação do instrumento (no recurso de Agravo); (e) 

concessão de prazos sucessivos ou em dobro. 

Outras atividades, no entanto, são realizadas pelo modelo de sistema virtual 

automaticamente: (a) agendamento prévio de movimentações processuais; (b) agendamento 

prévio de tarefas repetitivas; (c) atualização simultânea das informações e movimentações 

realizadas durante o andamento processual; (d) previsão de fluxos de andamento processual 

distintos adequados ao procedimento (ordinário, sumário e sumaríssimo) e ao tipo de ação 

judicial. 

Tendo em vista que o modo de armazenamento e processamento das informações 

processuais é totalmente virtual, é possível a ampliação do período forense ao permitir que os 

profissionais relacionados ao processo (advogados, defensores, procuradores, juízes e 

servidores) pratiquem atos após o encerramento das atividades no órgão jurisdicional.  

Além disso, um modelo de processo judicial eletrônico permite o acompanhamento 

simultâneo das atividades praticadas pelo órgão jurisdicional, facilitando a identificação de 

falhas na organização administrativa, bem como de eventual necessidade de deslocamento de 

servidores de um setor para outro.  

A correição do órgão jurisdicional, também, resta favorecida com informatização, 

haja vista que o corregedor poderá ter um acompanhamento mais preciso e adequado das 

ações praticas no órgão analisado. 

Assim, a informatização do processo judicial é elemento crucial para que se logrem 

padrões de excelência em nível administrativo, os quais se voltam a assegurar a minoração 

dos “‘tempos mortos’ da secretaria, tão nefastos à obtenção de uma resposta jurisdicional em 

tempo adequado” (NUNES e BAHIA, 2010, p.171). 

O Ministério da Justiça (2007), embora sem analisar a informatização do processo 

judicial, constata uma discrepância entre o tempo do processo (previsto na legislação) e o 

tempo real do processo, diante de falhas na estrutura organizacional do órgão jurisdicional, 

bem como na disposição dos recursos humanos, in verbis: 
 
O aprimoramento da estrutura organizacional e dos métodos de trabalho dos 
cartórios judiciais assume especial relevância para o controle da morosidade da 
justiça, principalmente se considerarmos que os tempos de ciclo de suas rotinas 
representam a maior parte do tempo de tramitação dos processos judiciais [...] 

 

A informatização do processo judicial, portanto, decorre da necessidade de dinamizar 

e racionalizar os procedimentos internos realizados no âmbito do órgão jurisdicional, com a 
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finalidade primordial de minorar o lapso de tempo que o processo permanece parado 

(pendente da prática de um ato processual) e, com isso, viabilizar a celeridade processual.  

Nesse sentido, ressalva José Carlos de Araújo Almeida Filho (2011, p. 99): 
 
Dentro desta nova ordem processual [compatível com as normas constitucionais], o 
processo eletrônico aparece como mais um instrumento à disposição do sistema 
judiciário, provocando um desafogo, diante da possibilidade de maior agilidade na 
comunicação dos atos processuais e de todo o procedimento.  

 

Com a utilização de novas tecnologias no âmbito de exercício da função 

jurisdicional, promovem-se alterações substanciais no modo de execução dos atos processuais 

e do procedimento interno do órgão jurisdicional, suprimindo algumas ações, conforme 

mencionado alhures. Esse fato merece ser considerado para que seja possível justificar a 

inclusão da informatização do processo judicial como corolário do direito a procedimentos 

concebido por Robert Alexy (2011).  

De fato, conforme ressalvado pelo Ministério da Justiça (2007), a análise da rotina do 

órgão jurisdicional é essencial, posto que procedimentos simples podem durar mais tempo do 

que o previsto na legislação processual, ocasionando, além da discrepância mencionada (entre 

o tempo previsto na legislação e o tempo real), a morosidade no andamento processual:  
 
Apenas a rotina de autuação (da petição inicial e documentos), por exemplo, que no 
fluxograma acima é representada por um evento simples de 48 horas (seta 
vermelha), implica o cumprimento de uma série complexa de atos que podem durar 
mais de uma semana. 

 

Com o modelo de processo eletrônico, a atuação do processo (acima descrita) é 

realizada de modo imediato, haja vista que, no momento em que o 

advogado/defensor/procurador protocola uma petição inicial virtualmente, o sistema faz, 

imediatamente, a distribuição do feito (gerando um número de identificação do processo), 

com a consequente autuação, sem a necessidade de organização do fólio processual e 

numeração de páginas como o processo tradicional físico.  

Assim, um ato que poderia durar uma semana – conforme exposição do Ministério 

da Justiça (2007) – passa a ser realizado em poucos minutos pelo sistema virtual, sem a 

necessidade de atuação de um servidor, o qual poderá ser designado para a prática de outras 

funções. Destarte, resta evidente que a informatização do processo judicial promove 

alterações substanciais na organização interna do órgão jurisdicional. 

 

4.3 A informatização do processo no contexto do direito a procedimentos 
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A tradicional concepção de status activus processualis de Peter Häberle (1972) 

compreende, conforme já ressalvado, a participação dos cidadãos nas decisões do Estado, 

como elemento crucial para a defesa da legitimidade da atuação do Poder Judiciário. 

Posteriormente a doutrina, com Robert Alexy (2011) passa a considerar a perspectiva 

procedimental dos direitos fundamentais, também, como normas procedimentais necessárias 

para a elaboração da norma de decisão.  

No entanto, as normas procedimentais (neste caso, processuais) não são suficientes 

para solucionar, no âmbito do Poder Judiciário, os entraves para a concretização dos direitos 

fundamentais, mormente o direito de acesso à justiça. O modo como os órgãos jurisdicionais 

aplicam as normas processuais deve ser mensurado, o que é possível com uma análise mais 

detalhada do exercício da função jurisdicional.  

A informatização do processo judicial insere-se neste contexto como um elemento 

facilitador da dinamização dos procedimentos internos desenvolvidos no âmbito dos órgãos 

jurisdicionais. Diante disso, esse fenômeno deve ser considerado, hodiernamente, como 

corolário da perspectiva procedimental dos direitos fundamentais, em especial o acesso à 

justiça já ressalvado.  

De modo distinto da proposta de Peter Häberle (1972), o procedimento, no modelo 

do processo judicial eletrônico, não está adstrito, apenas, à possibilidade de participação dos 

cidadãos na construção da norma de decisão como fator de legitimidade. A concepção de 

procedimento se alarga para abarcar a questão organizacional do Poder Judiciário, haja vista 

que a alteração nas rotinas administrativas dos órgãos jurisdicionais influencia na gestão do 

processo.  

Destarte, a análise da atuação do Poder Judiciário na realização dos direitos 

fundamentais também pode ser ressalvada como elemento para justificar a legitimidade de 

atuação deste poder, haja vista que a função jurisdicional volta-se para a realização dos 

direitos fundamentais, mormente ao direito de acesso à justiça. 

Para Fernando Horta Tavares (2009, p. 274), a tutela jurisdicional efetiva 

compreende duas dimensões que se entrelaçam, quais sejam: (a)  “operacionalidade e 

gerenciamento da máquina estatal”; (b) “modificações da técnica processual”. Essa concepção 

corrobora o entendimento de que a organização interna dos órgãos jurisdicionais constitui um 

pilar fundamental para a busca pela efetividade da tutela jurisdicional. 

Esse doutrinador ressalva, ainda, que a implantação do modelo de processo 

eletrônico insere-se na própria concepção de técnica processual, o que demonstra a 
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indissociável relação entre as normas processuais e o modo de sua aplicação no âmbito da 

função jurisdicional. 

Outrossim, Luis Renato Bennuci (2006, p. 59) esclarece que as normas processuais  

apresentam uma perspectiva externa e outra interna, fato que evidencia a relevância da 

informatização do processo judicial para a minoração do tempo de duração do processo 

esperado com as reformas promovidas no âmbito normativo, in verbis: 
 
Enfim, modificações que, do ponto de vista processual, não são apenas exógenas, 
mas também endógenas. Neste sentido, a aplicação da tecnologia da informação ao 
processo judicial pode ser entendida como uma amálgama entre os mecanismos 
judiciais e extraprocessuais de aceleração processual 

Assim, o que Luis Renato Bennucci (2006, p. 59) ressalva como “mecanismos 

extraprocessuais” compreende a informatização do processo judicial, a qual se apresenta 

indissociavelmente relacionada com a organização interna dos órgãos jurisdicionais no 

desenvolvimento dos procedimentos internos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 
A dimensão objetiva dos direitos fundamentais, à luz da doutrina de Roberty Alexy, 

compreende a identificação de princípios objetivos básicos da ordem democrática e 

constitucional, os quais orientam a atuação do Estado para a proteção efetiva dos direitos 

fundamentais. 

Na busca por tal objetivo, justifica-se a informatização do processo judicial, com a 

previsão de mecanismos de acesso à justiça amplos e simplificados, os quais permitam a 

duração razoável do processo e, por conseguinte, a tutela jurisdicional temporalmente 

adequada.  

Não apenas isso. A perspectiva procedimental dos direitos fundamentais, assim 

considerada como comandos procedimentais para a concretização dos direitos fundamentais, 

compreende, no âmbito do Poder Judiciário, as normas processuais e a rotina interna dos 

órgãos jurisdicionais. 

À tradicional concepção de Robert Alexy, portanto, é acrescido um elemento 

necessário para que seja possível a efetiva realização dos direitos fundamentais: a gestão 

organizacional do Poder Judiciário.  

A busca por novos métodos, além das normas processuais, para a efetiva proteção 

dos direitos fundamentais é essencial para que o Poder Judiciário exerça sua função (típica) 
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jurisdicional, conforme os parâmetros constitucionais, em busca da celeridade processual, da 

duração razoável do processo, tudo isso associado ao seu dever de garantir o acesso à justiça. 

A eficiência no exercício da função jurisdicional, inclusive com a implantação de 

novas tecnologias para regulamentar o andamento processual, decorre da constante 

necessidade de justificar a legitimidade de atuação do Poder Judiciário, seja numa perspectiva 

de realização dos direitos, seja numa perspectiva democrática.  

Destarte, a informatização do processo judicial advém da necessidade de 

dinamização dos procedimentos internos nos órgãos jurisdicionais, com a finalidade precípua 

de minorar o “tempo morto” do processo (que ele permanece parado).  

Esse objetivo primordial é viabilizado com as alterações na rotina administrativa 

promovida com a informatização do processo judicial, tais como: (a) a supressão de 

atividades; (b) automação de ações, próprias do órgão jurisdicional, viabilizada com o 

agendamento prévio de movimentos e atos necessários ao andamento processual; (c) 

acompanhamento simultâneo dos atos praticados, afastando a necessidade de vistas dos autos 

fora do órgão jurisdicional. 

Afora isso, há a evidente intenção de legitimar a atuação do Poder Judiciário, em 

face da prestação jurisdicional temporalmente adequada, mediante a previsão de meios 

eficientes para alterar as rotinas administrativas dos órgãos jurisdicionais e, por conseguinte, 

promover a realização dos direitos fundamentais, no âmbito do Estado Constitucional. 
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