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O amicus curiae no projeto do novo CPC
Adrian Soares Amorim de Freitas1

A discussão acerca da legitimidade das decisões emanadas do Poder
Judiciário envolve o argumento de que os julgadores não são alvo de eleição
e, assim, a magistratura não estaria apoiada na vontade popular, base para a
legitimação da atuação estatal, conforme leciona Rawls (2003, p. 57).
Sob essa linha de raciocínio, a participação de integrantes da sociedade (OAB) no processo de seleção (art. 93, I, da Constituição de 1988) seria
insuficiente para conferir essa legitimação.
De outro lado, as decisões judiciais possuem o potencial de influenciar
a vida de muitas pessoas e são, na sua maioria, proferidas por integrantes do
Poder Judiciário que não foram submetidos ao crivo popular. Excetuam-se,
aqui, as decisões oriundas do júri, no qual particulares exercem, diretamente,
significativo papel na decisão.
De fato, diferentemente do direito norte-americano, em que o júri é
exercido em quase todos os casos, tanto cíveis quanto criminais (VAINER,
2007, p. 229), a decisão popular, no Brasil, ficou restrita aos crimes dolosos
contra a vida, consumados ou tentados (art. 5º, XXXVIII, da CRFB).
Nesse contexto, o amicus curiae, cuja incidência encontrou ressonância no direito americano, desenvolve importante função legitimadora das
decisões judiciais, pois tem o poder de influenciá-las, apresentando manifestações com o objetivo de esclarecer questões e sanear eventuais dúvidas
existentes no processo, contribuindo, enfim, para a legitimação social das
manifestações judiciais.
Historicamente, uma das primeiras referências, no direito comparado, à figura do amicus curiae remonta ao julgamento pela Suprema Corte
americana do caso Green vs. Bidlle em 18212, que cuidou de uma questão
possessória no estado do Kentucky. Os herdeiros de John Green reclama1
2
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O precedente The Schooner vs. McFadden segundo Roberts (2009) não representava uma verdadeira atuação de um amigo da corte.
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vam porção de terras ocupadas por Richard Biddle. O Senador democrata
pelo estado do Kentucky, Henry Clay, atuou como amicus curiae defendendo
Richard Biddle. Apesar de não ter sido bem sucedido, a atuação estabeleceu
um paradigma na intervenção de um amigo da corte.
Igualmente relevante foi o julgamento do caso Müller vs. Oregon,
proferido em 1908. Tratava-se de questão relacionada à discriminação sexual
e às leis trabalhistas. Müller, proprietário de uma lavanderia, foi condenado
pelo estado do Oregon por violar leis trabalhistas, tendo sido multado por
ter feito uma empregada trabalhar mais de dez horas num dia. Müller recorreu à corte estadual e, posteriormente, à Suprema Corte, que confirmou,
à unanimidade, a constitucionalidade da lei do estado do Oregon.
O Chief Justice David Josiah Brewer, na ocasião, assim se manifestou:

That woman’s physical structure and the performance of maternal
functions place her at a disadvantage in the struggle for subsistence
is obvious. This is especially true when the burdens of motherhood
are upon her. Even when they are not, by abundant testimony of the
medical fraternity continuance for a long time on her feet at work,
repeating this from day to day, tends to injurious effects upon the body,
and as healthy mothers are essential to vigorous offspring, the physical
well-being of woman becomes an object of public interest and care in
order to preserve the strength and vigor of the race.3

Na ocasião, Louis Dembitz Brandeis, que viria a se tornar ministro da
Suprema Corte em 1916, era conselheiro do estado do Oregon e apresentou
uma volumosa manifestação4, chamada posteriormente “Brandeis Brief”5,
3

4

5

Em tradução livre: “Essa estrutura física da mulher e do desempenho das funções maternas colocam-na em óbvia situação de desvantagem na luta pela subsistência. Isto é especialmente verdade
quando os encargos da maternidade estão sobre ela. Mesmo quando não estão, por abundantes
testemunhos da comunidade médica, a manutenção por um longo tempo em pé no local de trabalho, repetindo-se dia a dia, tende a produzir efeitos prejudiciais sobre o corpo humano, e as mães
saudáveis são essenciais para a prole vigorosa, de modo que o bem-estar físico da mulher se torna
um objeto de interesse público e cuidado, a fim de preservar a força e o vigor da raça”.
Essa manifestação não se confunde com o memorial do direito brasileiro, considerando-se os limites desse instrumento aos fatos já conhecidos no processo, sem possibilidade de inovação, ou seja,
de agregar novas informações.
A referência à denominação Brandeis brief foi utilizada pelo ministro Gilmar Mendes, relator da
ADI 2548/PR, e é encontrada por alguns, equivocadamente, como equivalente à própria figura do
amicus curiae.
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juntando dados de centenas de fontes, relacionando o impacto na saúde
humana de longas horas de trabalho. O trabalho serviu de referência para
futuras apresentações na Suprema Corte.
Destaca-se, ainda, o precedente Grutter vs. Bollinger (2003), relacionado à participação do amicus curiae nas ações afirmativas. Nesse caso
específico, admitiu-se a participação do amigo da corte de forma ampla,
permitindo-se pessoas naturais e jurídicas, tais como organizações de classe, organizações científicas, universidades e unidades federadas (estado de
Maryland e mais 22 estados).
Com relação à natureza jurídica, constata-se que o Código de Processo
do estado da Carolina do Sul de 2007 é expresso em confirmar a não caracterização do amicus curiae como parte do processo. A propósito, veja-se o
artigo 232, parágrafo “a”, item 5, do Capítulo 656: “Amicus Curiae. Briefs of
amicus curiae may be permitted at the discretion of the panel. Such participants are not parties to the proceeding”.
Observe-se que, no modelo americano, há a possibilidade de um ente
estatal poder intervir como amicus curiae do mesmo modo como ocorre no
sistema brasileiro, como será mais adiante analisado, a despeito de possuir
uma espécie de intervenção específica: a intervenção anômala prevista na
Lei 9.469/1997.
De acordo com Bueno (2006, p. 93):
A grande questão que se põe na doutrina norte-americana, contudo,
não é com relação a casos como esses, em que a função do amicus é
desempenhada por um ente público. O que ela destaca é que, gradativamente — e de forma muito intensa desde o princípio do século XX
—, a jurisprudência norte-americana passou a admitir a intervenção
de amicus “particulares” para a tutela de interesses privados. Isso sem
prejuízo do prosseguimento da admissão sistemática do “Attorney General” dos Estados Unidos para o desempenho daquela mesma função
em uma série de casos de caráter público.

Haveria, então, segundo esse autor, a divisão de amigos da corte privados e amici governamentais, tendo estes maior gama de poderes judiciais,
podendo ser comparados às próprias partes litigantes.
6

Em tradução livre: “Manifestação do amicus curiae poderá ser permitida a critério da corte. Esses
participantes não são partes do processo”.
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Conclui-se, portanto, que, a despeito da previsão nos diversos estados
da federação americana, o amicus curiae exerce papel importante, pluralizando o debate de ideias e argumentos no Poder Judiciário, configurando-se
como importante personagem no Estado Democrático de Direito, no âmbito
das decisões judiciais.
No Brasil, apesar de inexistir diploma legal expresso com aptidão
para estabelecer a forma, limites de atuação e poderes, o instituto do amicus
curiae foi paulatinamente sendo desenvolvido pela legislação, doutrina e
jurisprudência, que, assim, delineou o âmbito de sua atuação processual.
Passando-se ao lado da discussão acerca da natureza jurídica do
amicus curiae, considerada a existência de defensores que o qualificam como
terceiro (NOGUEIRA, 2006, p. 142), terceiro especial (PEREIRA, 2003, p. 44)
ou como mero auxiliar do juízo (CÂMARA, 2008, p. 208), é certo que essa
figura jurídica propicia o debate e fortalece o contraditório.
No direito brasileiro, a primeira referência legal ao amicus curiae
pode ser extraída da previsão contida no art. 31 da Lei 6.385/1976, que
permitia a intervenção da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em processos nos quais se discutia relação jurídica relacionada às matérias alusivas
à atuação daquela autarquia.
Posteriormente, por intermédio da Lei 8.884/1994, também se possibilitou a participação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade) nas causas relativas ao direito de concorrência, com o objetivo de
esclarecer fatos e fornecer informações úteis ao deslinde da questão levada
à apreciação judicial.
Também na Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB), há a previsão de intervenção da entidade de classe nos inquéritos e processos em que sejam
indiciados ou ofendidos os inscritos na OAB (art. 49, parágrafo único).
A participação do amicus curiae, todavia, ocorre com maior repercussão nos processos de controle de constitucionalidade perante o Supremo
Tribunal Federal, de acordo com o que estabelecem as Leis 9.868/1999 (art.
7º, § 2º) e 9.882/1999 (art. 6º, § 1º).
No entanto, o Supremo Tribunal Federal já acolheu a possibilidade de
intervenção do amigo da corte mesmo em hipótese não amparada em dispositivo legal específico. De fato, no julgamento do Habeas Corpus 82.424, em que
se discutiu a prática de conduta antissemita, permitiu-se a participação de
pessoa física em processo criminal, sem que houvesse previsão legal expressa
12
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dessa possibilidade, violando-se o paradigma básico de que a intervenção
em processo alheio somente seria possível com expressa autorização legal.
Naquele caso, Dinamarco (2005, p. 394-395) lembra que o professor
Celso Lafer, ex-ministro das Relações Exteriores, foi aceito pelo Supremo
Tribunal Federal como amicus curiae, tendo sido bastante útil para a decisão a manifestação apresentada em juízo. Naquela ocasião, portanto, o STF
entendeu válida a participação do amigo da corte, como pessoa física, em
processo de natureza criminal, afastando-se do modelo originalmente desenhado pelo legislador ordinário, que inicialmente concebia esse instituto
para ações específicas de natureza civil com atuação de pessoas jurídicas.
No projeto de lei do novo Código de Processo Civil (PLC 8046/2010),
já aprovado pelo Senado Federal, o amicus curiae foi previsto, em sua redação
final, no art. 138, permitindo-se a participação tanto em primeiro grau de
jurisdição quanto em instâncias superiores. O dispositivo possui a seguinte
redação:
Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da
controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou
admitir a manifestação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade
especializada, com representatividade adequada, no prazo de quinze
dias da sua intimação.
§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos.
§ 2º Caberá ao juiz ou relator, na decisão que solicitar ou admitir a
intervenção, definir os poderes do amicus curiae.

§ 3º O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente
de resolução de demandas repetitivas.

Durante os debates sobre o teor do projeto de lei, adotou-se a atuação
do amigo da corte como espécie de intervenção de terceiros, uma vez que a
Emenda 706/2011, que o vinculava a um auxiliar do juízo, figura equiparada
aos conciliadores e mediadores judiciais, foi rejeitada.
O legislador, por outro lado, não definiu os limites dessa intervenção,
delegando ao julgador essa atribuição, levando em consideração a “relevância
da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão
social da controvérsia”, como disposto no caput do dispositivo proposto.
13
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A relevância social, por seu turno, afasta, em princípio, a participação em demandas de cunho eminentemente individuais, fazendo com que a
participação do amigo da corte encontre adequação em ações coletivas, pelo
menos no que diz respeito ao primeiro grau de jurisdição.
A amplitude da previsão legal, todavia, poderá acarretar divergências
jurisprudenciais que não facilitam o atendimento ao princípio da efetividade
processual. Melhor seria se tivesse definido, na própria lei, os limites dessa
intervenção.

Por exemplo, imagine-se que determinada Câmara Cível de um tribunal autorize a sustentação oral do amicus curiae e que outro órgão colegiado
rejeite essa possibilidade. A divergência não favoreceria a estabilidade que
se espera da atuação do Poder Judiciário.

Especificamente quanto à sustentação oral, destaque-se que o Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento (ADI 2.223/DF), apenas
permitia a apresentação de manifestação escrita e evoluiu para permitir a
verbalização dos argumentos (ADI 2.675/PE e ADI 2.777/SP).

Outro ponto de controvérsia reside na possibilidade de o julgador
determinar, de ofício, a participação de terceiros na qualidade de amicus
curiae, considerando-se que, historicamente, essa intervenção é espontânea
por parte do interessado, até mesmo diante da imparcialidade do julgador
e do ônus processual que recai sobre as partes quanto à prova do direito
em discussão.
Destaque-se que a atuação de uma entidade governamental como
amicus curiae não importará na alteração da competência, cenário que possui
especial influência no caso da Justiça Federal diante da previsão contida no
art. 109, I, da Constituição da República de 1988, que trata da competência
em matéria cível.
Isso porque a competência no campo federal apenas ocorre na hipótese de a União, entidade autárquica ou empresa pública, atuar como
ré, assistente ou opoente, diversamente do que ocorre quando atua como
terceiro interessado.

Outro ponto de interesse diz respeito à não possibilidade de interposição de recurso em relação à decisão que se pronuncia sobre o ingresso do
amigo da corte. No cotidiano forense, todavia, não é incomum que uma parte
que se entenda prejudicada com uma decisão opte por apresentar pedido de
14
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reconsideração como substitutivo do recurso, figura essa, no entanto, que
não possui abrigo legal.
Essa manobra deve ser rejeitada, porquanto introduz manifestação não prevista no ordenamento jurídico, contribuindo para a dilação da
solução. Esse mesmo entendimento deve ser transportado para o exame
das decisões de ingresso de terceiros, sob pena de se contornar, por meios
questionáveis, a proposta relativa à vedação legal de interposição de recurso.
Merece registro, consequentemente, que não cabem embargos de
declaração em relação à decisão que não permitiu o ingresso do amigo da
corte, uma vez que, como se sabe, os embargos representam uma espécie
recursal (art. 496, IV, do CPC).
Constata-se, pois, que, sendo o amicus curiae uma espécie de intervenção de terceiro, as características e os limites de sua atuação podem ser
assim sintetizados: a) pode ser pessoa física ou jurídica; b) pode atuar tanto em processos cíveis quanto em criminais; c) não deve possuir interesse
pessoal na causa; d) a quantidade de amici curiae não deve comprometer o
julgamento; e) o objeto da demanda deve possuir relevância social; f) deve
atuar no feito no estado em que o encontrar, desde que não iniciado o julgamento; g) não possui poder de promover perguntas durante audiências; h)
não possui poder de interposição de recurso atribuído às partes, à exceção
da decisão que julga demandas repetitivas; e i) deve possuir o poder de
promover sustentação oral.
Conclui-se, portanto, que, a despeito de merecer aplauso a intenção do legislador, a amplitude da participação dos amici curiae definida no
projeto de lei possui o potencial de gerar controvérsias futuras, que podem
comprometer a rápida e eficaz solução do litígio.
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O princípio da cooperação no projeto do novo Código de
Processo Civil
Alexey Süüsmann Pere1

1 Introdução
Trata-se de um singelo trabalho a respeito do princípio da cooperação
no projeto do novo Código de Processo Civil, com duas versões aprovadas
pelas casas legislativas: o PLS 166/2010, aprovado pelo Senado Federal no
mesmo ano, e o PL 8.046/2010, aprovado pela Câmara dos Deputados no
final de 2013.
Longe de querer esgotar o tema, o intuito pessoal do autor é apenas
instigar a atenção para importante aspecto da relação jurídica, que é a participação útil de todos os atores processuais na busca da melhor decisão judicial.
O objetivo é verificar como foi tratado, em linhas gerais, o princípio
da cooperação nos projetos de novo Código de Processo Civil, comparando
os principais artigos sobre o assunto.
O estudo da cooperação no processo civil se justifica na medida em
que fortalece a democratização do processo de decisões judiciais.
Serão traçadas algumas linhas sobre o neoprocessualismo como
concepção teórica que acabou por influenciar os projetos de novo Código.
Em seguida serão colocados, de forma simples e objetiva, nesse contexto
os princípios do devido processo legal e do contraditório e, na sequência, o
instituto da boa-fé objetiva.
Nessa ordem e da combinação dos princípios se extrairá o da cooperação, que é o tema que propriamente interessa, sendo ao final tecidas
algumas conclusões.
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2 Neoprocessualismo
A partir da segunda metade do século XX, se desenvolveu uma teoria
sobre o novo papel do direito constitucional que a constituição tende a exercer no sistema jurídico. Essa teoria que se desenvolveu depois da II Grande
Guerra se chama neoconstitucionalismo, que se caracteriza basicamente
por uma revalorização do papel da constituição, que passa a ser vista como
a principal fonte normativa.
Até então a constituição era vista como uma carta de intenções, como
um projeto sem força normativa, sem densidade para poder realizar. O que
importava era a lei. O estado que vigorava até então era o estado da lei, o
estado legal ou o estado legislativo, quando o ideal é ser um estado constitucional, em que a constituição prepondere, tenha força normativa.

O neoconstitucionalismo tem a característica marcante de ter desenvolvido a teoria dos direitos fundamentais e a teoria dos princípios como
espécies normativas. Os princípios são aceitos como normas, entretanto, há
mais de meio século, não eram assim vistos, e, sim, como valores, objetivos
finais do direito, como forma de se integrar o direito. Hodiernamente, quando
se fala que o juiz tem de decidir com base na lei (art. 106, CPC), isso significa
que ele tem de decidir com base na norma, que pode ser constitucional, legal,
regulamentar, podendo ser um princípio ou uma regra.
O neoconstitucionalismo repercute no processo e este passa a ser
estudado de acordo com as mesmas premissas teóricas, com a ideia de que
é o estado constitucional que deve prevalecer, aquele em que a constituição
tem força normativa e deve ser concretizada. Nasce o neoprocessualismo.
Trata-se de uma concepção teórica que visa aplicar ao processo o
neoconstitucionalismo, tudo aquilo que o neoconstitucionalismo desenvolveu, ou seja, a redefinição das categorias processuais, colocando os institutos
processuais à luz das premissas do neoconstitucionalismo.

3 Devido processo legal

A constituição determina que ninguém será privado dos seus bens
ou da sua liberdade sem o devido processo legal (art. 5º, LIV). Essa previsão
normativa é muito vaga, aberta e indeterminada. Do ponto de vista científico,
a norma do devido processo legal é uma cláusula geral, pois é uma norma
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composta por termos vagos ou indeterminados e cujas consequências também são indeterminadas.
Exatamente porque é indeterminada, existe há muito tempo com o
mesmo texto na carta constitucional. Não se sabe exatamente o que é “devido” e também não se sabe das exigências de um processo devido. Por conta
dessa indeterminação é que, ao longo da história, se foram e se seguem
extraindo normas do devido processo legal, considerando-se que este não
se esvazia nunca. Foi do processo legal que se tirou o contraditório, a proibição de prova ilícita, o juiz natural, a motivação das decisões etc. Todos os
princípios processuais foram extraídos do devido processo legal, por serem
cláusula geral.
Um bom exemplo é que, até muito pouco tempo , não havia, na constituição, previsão de que o processo devesse ser rápido, ter duração razoável (art. 5º, LXXVIII, incluído pela EC 45/2004). É claro que não pode ser
demorado e a duração razoável do processo sempre foi tida por princípio,
justamente tirado do devido processo legal. Hoje, foi colocado no texto da
Constituição, podendo outra norma ser tirada do devido processo legal e
levada ao texto constitucional ou legal.
O significado da palavra “processo” na cláusula geral do devido processo legal é método, modo ou meio de formação de normas jurídicas. As
normas jurídicas sempre se formam processualmente. Uma lei se forma por
um processo legislativo, um ato administrativo se forma por um processo
administrativo e uma sentença (norma jurídica de decisão) se forma por
um processo jurisdicional. Como tudo é processo estatal de imposição, tudo
tem de ser devido e, por isso, a cláusula não é exclusiva de processo judicial.
Distingue-se o devido processo legal formal (processual) do devido
processo legal material (substantivo). Limitando-se aqui ao devido processo
legal formal, este é o conjunto das garantias processuais mínimas: contraditório, juiz natural, duração razoável do processo, motivação das decisões etc.
Todas essas garantias compõem o devido processo legal na sua dimensão
processual, impedindo arbitrariedade por parte do Poder Judiciário naquilo
que se pode chamar de violência processual (prova ilícita, sem motivação,
sem garantia do contraditório etc.).
Todos os princípios processuais decorrem do devido processo legal,
sendo que uns estão expressos e outros implícitos, mas todos existem como
consequência da fonte do devido processo legal como cláusula geral.
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Quando se fala em processo devido, vários adjetivos vêm à tona para
qualificar o processo como devido. A princípio, o processo, para ser devido,
tem de ser um processo efetivo, adequado, legal, tempestivo, leal e segue-se
por aí. Interessante notar que cada adjetivo que pode qualificar o processo
como devido poderá corresponder a um princípio.

4 Contraditório devido

O princípio do contraditório se assemelha ao princípio do devido
processo legal, porque também tem duas dimensões: formal e substancial.
Pela dimensão formal, o princípio do contraditório é aquele que garante a todos o direito de participar de processo que possa afetar o seu interesse. A dimensão formal do contraditório é o direito à participação, pois
o Estado não pode agir contra alguém sem lhe dar o direito de participar
do processo.
Pela dimensão substancial, não é qualquer contraditório que é garantido, mas aquele que abarca o direito de poder influenciar no conteúdo
da decisão. A participação da parte, garantida no aspecto formal, deve ser
uma participação apta, ao menos teoricamente, a influenciar naquilo que o
juiz vai decidir. A parte tem de ter condições de intervir para influenciar o
convencimento do juiz, que, por sua vez, deve conferir as oportunidades.
O direito de produzir provas em juízo nada mais é do que uma consequência da dimensão substancial do contraditório, pois de nada vale um
contraditório meramente formal sem dar à parte o poder de interferir na
decisão. O contraditório devido tem de ser o formalmente devido (garantia
de participar) e substancialmente devido (oportunidade de influenciar).
Aquilo que se chama de garantia de ampla defesa nada mais é do que
a dimensão substancial do contraditório. Não basta a parte ser ouvida, mas é
preciso que se deem a ela os instrumentos para que possa exercer amplamente a sua defesa. Nesse sentido, se o juiz se manifesta em uma questão sobre a
qual não houve oportunidade de contraditório e ele não teve oportunidade
de ser influenciado em sentido contrário, haveria ato de violência processual.

5 Lealdade e boa-fé

Processo devido é processo leal, porque é daqui que se extrai o princípio da boa-fé processual, que impõe o comportamento leal, ético das partes
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e também do juiz. É preciso verificar sempre se o comportamento processual
está em conformidade com o princípio da boa-fé, se não será um comportamento ilícito (abuso de direito).
A boa-fé aparece na linguagem jurídica, ora como princípio, ora como
regra que impõe condutas, cria direitos e deveres. Quando a doutrina se
refere à boa-fé como princípio, entende-se a chamada boa-fé objetiva como
norma que impõe condutas leais. O princípio da boa-fé impõe que o comportamento seja ético mesmo que não se saiba que se está agindo aeticamente
e exige que o comportamento esteja em conformidade com a boa-fé, e não
com a vontade do interessado.
No processo, as condutas têm de ser leais e os comportamentos têm
de ser éticos. Mesmo que a parte tenha boa-fé, se se comportar de modo
contrário, o comportamento será ilícito. Se o comportamento é antiético,
contrário à lealdade ou à boa-fé (objetiva), ele é ilícito, mesmo que o agente
esteja imbuído de boa-fé (subjetiva).
Enquanto princípio, a boa-fé sempre esteve implícita na cláusula geral
do devido processo legal. Consta do atual CPC, art. 14, II, que “são deveres
das partes e de todos aqueles que, de qualquer forma participam do processo”, “proceder com lealdade e boa-fé”. Frise-se que não é proceder bem
ou mal-intencionado, já que a análise é objetiva e deve ser verificado se o
comportamento está em conformidade com a lealdade e a boa-fé.
Podem-se extrair importantes consequências da aplicação do princípio da boa-fé no processo, sendo a maior delas a vedação do abuso do
direito enquanto conduta ilícita, violadora da boa-fé objetiva. Um exemplo
é o caso do credor poder executar alguém de duas formas (qualquer uma
satisfaria), no entanto opta por executar pela forma mais gravosa. Trata-se
de comportamento abusivo, emulativo, vazio (art. 620, CPC).
O princípio da boa-fé também veda o venire contra factum proprium.
Se a parte se comporta contraditoriamente, está violando a boa-fé, e o comportamento não merece proteção jurídica. O exemplo seria o executado indicar bens para penhora e depois se defender alegando impenhorabilidade.
As consequências da boa-fé objetiva no processo podem ser extraídas do devido processo legal e, talvez por segurança jurídica e na linha do
neoprocessualismo, vêm permeando as codificações. O princípio da boa-fé,
aliado com outro princípio, o do contraditório, gera um terceiro princípio,
o da cooperação.
21

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

6 Princípio da cooperação
O contraditório é iluminado pela boa-fé, que gera o chamado dever
de cooperação. As partes e o juiz têm de cooperar entre si, como se fossem
uma comunidade de trabalho, para que o processo chegue ao resultado mais
justo possível.
A principiologia contratual trazida pelo atual Código Civil torna claro o dever de boa-fé e probidade na relação jurídica material (art. 422),
inferindo-se que gera o dever de cooperação no contrato. Da mesma forma
é no direito processual, em que há o dever de cooperação no processo como
relação jurídica. Por exemplo, em ações contra a fazenda pública, se o réu
diz que o autor está errado em algum ponto, tem de apontar o ponto. Não
há lugar para negativa geral por parte dos procuradores, pois não é um
comportamento cooperativo.
O que é mais relevante é como ela se aplica ao juiz e como deve ser o
comportamento do juiz em um processo cooperativo. Nesse sentido, o princípio da cooperação gera para o juiz alguns deveres: esclarecer, consultar,
proteger e prevenir.
O juiz tem o dever de esclarecer os seus posicionamentos às partes e
também o dever de pedir esclarecimentos. Por exemplo, se o juiz leu a petição
e não entendeu, ele tem o dever de pedir esclarecimento, porque seria um
fundamento até fútil simplesmente não acolher porque não entendeu. No
caso, cabível postura adequada do ponto de vista cooperativo, permite-se a
emenda do ato processual por provocação.
O juiz tem o dever de consultar as partes sobre ponto de fato ou
de direito sobre o qual elas ainda não puderam se manifestar. Imagine-se
um processo em andamento sem que ninguém tenha alegado que a lei é
inconstitucional. O juiz, percebendo que a lei é inconstitucional e tendendo
a não aplicá-la, para poder decidir com base nesse ponto, tem de ter dado
às partes a oportunidade de se manifestarem. Uma sentença baseada na inconstitucionalidade da lei a respeito da qual as partes não se manifestaram
seria uma violência processual.
O juiz tem o dever de consultar as partes sobre questão sempre que
se tratar de ponto relevante, inclusive se for um ponto que ele possa conhecer de ofício (arts. 267, 3º, 301, 4º, CPC). Conhecer de ofício é conhecer do
tema sem que ninguém provoque, mas não significa dizer que deve ser feito
isso sem consulta. O juiz pode reconhecer uma incompetência absoluta de
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ofício, mas antes deve determinar que as partes se manifestem acerca da
possível incompetência absoluta do juízo. Tal entendimento se aplica ao
reconhecimento de ofício da prescrição (art. 219, § 5º, CPC), tanto é que, na
execução fiscal de dívida ativa, o juiz pode conhecer de ofício da prescrição,
mas só pode fazer isso antes de ouvir a fazenda pública (art. 40, § 3º, LEF).

O juiz também tem o dever de, constatada alguma irregularidade processual, apontar o defeito processual e dizer como pode ser corrigido dentro
da instrumentalidade possível. Se o juiz que conduz o processo percebe que
há alguma nulidade ou irregularidade, tem o dever, inerente à cooperação,
de apontar onde está o vício e dizer como será corrigido.

O princípio da colaboração não está previsto expressamente no atual
CPC, mas sua força normativa deriva dos princípios do contraditório e da
lealdade, sobretudo da cláusula geral do devido processo legal. No direito
comparado, pode-se achar a cooperação como princípio codificado ordenador do processo civil. O artigo 266º, n. 1, do CPC português dispõe que “na
condução e intervenção no processo, devem os magistrados, os mandatários judiciais e as próprias partes cooperar entre si, concorrendo para se
obter, com brevidade e eficácia, a justa composição do litígio”. Em seu n. 2,
o referido dispositivo estabelece que “o juiz pode, em qualquer altura do
processo, ouvir as partes, seus representantes ou mandatários judiciais,
convidando-os a fornecer os esclarecimentos sobre a matéria de facto ou
de direito que se afigurem pertinentes e dando-se conhecimento à outra
parte dos resultados da diligência”. Por sua vez, o n. 3 do dispositivo dispõe
que “as pessoas referidas no número anterior são obrigadas a comparecer
sempre que para isso forem notificadas a prestar os esclarecimentos que
lhes forem pedidos”. E, por fim, seu n. 4 determina que “sempre que alguma
das partes alegue justificadamente dificuldade séria em obter documento ou
informação que condicione o eficaz exercício de faculdade ou o cumprimento
de ónus ou dever processual, deve o juiz, sempre que possível, providenciar
pela remoção ou obstáculo”.
A obrigatória discussão prévia com as partes acerca dos passos a
serem dados no decorrer da relação evita a prolação de decisões finais com
efeito surpresa, isto é, sem que as partes tenham oportunidade de influenciar.
Por outro lado, a parte que deixa de participar de forma útil passa a sofrer as
consequências, conforme a dinâmica da relação processual, não podendo reclamar de eventual injustiça no ponto em que houve pronunciamento judicial.
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7 Cooperação e o projeto do novo CPC
O novo Código acolhe valores e princípios constitucionais na ordenação, disciplina e interpretação do processo civil, o que pode ser verificado
tanto no projeto do Senado Federal (PLS 166/2010) como no da Câmara dos
Deputados (PL 8.046/2010).
Nota-se que apenas o projeto de lei do Senado (art. 1º) optou pela
expressão “conforme os valores e princípios fundamentais estabelecidos na
Constituição”, em claro propósito de acolhimento do neoprocessualismo.
Aparentemente, o mesmo artigo do projeto da Câmara seria um retrocesso
quando comparado ao novo modelo constitucional como fonte normativa,
pois preferiu a expressão “conforme as normas deste Código”. De qualquer
forma, a cláusula do devido processo legal não autoriza dizer que o projeto
da Câmara não guarda sintonia com os princípios fundamentais da República, pois, em diversas outras passagens, percebe-se atenção ao modelo
constitucional.
Especialmente a respeito do princípio da cooperação, ambos os projetos optaram por positivá-los no texto. O projeto de lei do Senado traz,
em seu art. 5º, a seguinte disposição: “As partes têm direito de participar
ativamente do processo, cooperando entre si e com o juiz e fornecendo-lhe
subsídios para que profira decisões, realize atos executivos ou determine
a prática de medidas de urgência”. Em paralelo, o projeto de lei da Câmara
dos Deputados optou, no seu artigo 5º, apenas em prescrever o seguinte:
“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de
acordo com a boa-fé.”. O projeto do Senado garante expressamente o direito
de ampla participação das partes em qualquer fase do processo, vinculando
essa participação ao modelo cooperativo, já o texto da Câmara não trata
em essência da participação e da cooperação, somente o fazendo no art. 6º,
correspondente ao art. 8º do projeto do Senado.
Já o art. 7º de ambos os projetos trazem expressamente o princípio
da isonomia e do contraditório, que, como visto, acaba por proporcionar a
participação e a cooperação efetiva e apta a contribuir para a atividade jurisdicional. Nesse sentido, foi “assegurada às partes paridade de tratamento
no curso do processo, competindo ao juiz velar pelo efetivo contraditório”.
O art. 8º do projeto de lei do Senado, correspondente ao art. 6º do
projeto da Câmara, mais uma vez trata do princípio da cooperação. O do
Senado é mais completo, veiculando importantes elementos de probidade
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processual. Estaria assim codificado: “As partes e seus procuradores têm o
dever de contribuir para a rápida solução da lide, colaborando com o juiz
para a identificação das questões de fato e de direito e abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e procrastinatórios”. O texto da Câmara é
mais objetivo e determina: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar
entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva”. Desses artigos decorrem os valores da solução rápida da lide e do
dever de colaboração das partes.

O art. 9º do projeto do Senado enaltece o contraditório participativo,
maximizando a dialética processual. A princípio, o comando trata do contraditório e da ampla defesa, prescrevendo que “Não se proferirá sentença ou
decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida, salvo
se tratar de medida de urgência ou concedida a fim de evitar o perecimento
de direito”. A participação é garantida, mas o contraditório (cooperação) é
diferido, já que algumas tutelas judiciais específicas de urgência poderiam
ser frustradas pelo tempo necessário ao estabelecimento prévio do contraditório. Com algumas modificações de texto, no mesmo sentido segue o art.
9º do projeto de lei da Câmara dos Deputados.

Por sua vez, o art. 10 do projeto do Senado busca evitar as chamadas decisões-surpresa, aquelas proferidas pelo magistrado sem que tenha
permitido previamente às partes a oportunidade de influenciar sua decisão.
Decorre naturalmente do princípio do contraditório a necessidade de oitiva
bilateral como condição inafastável de decisão do juiz, ainda que se trate de
matéria de ordem pública, sendo o texto bem claro: “O juiz não pode decidir,
em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual
não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se
trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício”. Não há alterações
significativas no texto do art. 10 do projeto da Câmara dos Deputados dignas
de nota.

Como visto, tais dispositivos colocam em conflito valores como o contraditório e a livre fundamentação das decisões do juiz e, resguardando-se
os valores da democracia participativa, processo justo e efetividade processual, fica prevalecido o contraditório, com participação efetiva e cooperação
útil. O novo Código de Processo Civil, qualquer que seja o projeto aprovado, trará grande carga principiológica, uma vez apoiado nas premissas do
neoprocessualismo.
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8 Conclusão
A Constituição, vista como a principal fonte normativa, acaba por
exigir uma filtragem constitucional das leis processuais.
Sempre que houver a necessidade de proteção da relação processual, deve-se ir ao devido processo legal para buscá-la, obstando a violência
processual.
A cláusula do devido processo legal é um sobreprincípio constitucional e dele se extrai tudo quanto se pode usar para adjetivar um processo
como devido. Todos os princípios processuais são decorrentes do devido
processo legal.
O processo devido exige contraditório devido, entendido este como
a garantia de participação e de oportunidade de influenciar.
A boa-fé é elemento importante à relação jurídica processual e sempre esteve presente na cláusula geral do devido processo legal, estando atualmente positivada como deveres anexos dos litigantes.
Da ligação entre boa-fé e contraditório devidos surge a ideia de cooperação. Como deriva naturalmente da cláusula geral do devido processo
legal, a cooperação é alçada à categoria de princípio.
A cooperação fortalece a relação jurídica processual, reforçando a
teoria de que há direitos, prerrogativas e deveres entre todos que nela participam. Trata-se de uma comunidade de trabalho e, no direito comparado,
já há previsão expressa dessa sistemática.
O princípio da cooperação gera para o juiz os deveres de esclarecer,
consultar, proteger e prevenir. As partes devem cooperar nessa dinâmica,
sob pena de não poder reclamar da injustiça da decisão.
O novo Código vem para acolher valores e princípios constitucionais na ordenação, disciplina e interpretação do processo civil. O juiz não
pode decidir com base em fundamento de qualquer natureza, sem ter dado
oportunidade às partes para se manifestar, a fim de evitar a decisão com
efeito surpresa.
Pela cooperação esboçada no projeto de novo Código de Processo
Civil, o juiz deixa de ter a aparência de protagonista do processo e autor único e solitário de suas decisões. As sentenças, despachos e decisões judiciais
passam a ser fruto de atividade conjunta.
26

IV Jornada de Direito Processual Civil

Deve-se democratizar a elaboração do ato jurisdicional e passa-se à
condição de dever jurídico responsabilizar as partes e os tribunais pelos resultados. As partes são obrigadas a colaborar com o juiz na busca da verdade
e este deve zelar pela efetiva e útil participação dos interessados.
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Ação rescisória e termo inicial para a contagem do
prazo de decadência em caso de recurso parcial
na ação originária no novo CPC
Arthur Pinheiro Chaves1

1 Análise da jurisprudência anterior ao novo CPC
A ação rescisória é o remédio jurídico que visa reparar a injustiça
de uma sentença ou acórdão transitado em julgado. É ela, portanto, ação de
cunho desconstitutivo, visando à extinção da imutabilidade dos efeitos materiais da sentença de mérito, por ocorrência de algum vício de anulabilidade
previsto no art. 485 do ainda vigente Código de Processo Civil.
Tais vícios, entretanto, serão considerados sanados sempre que o
prazo decadencial de dois anos, contados do trânsito em julgado da sentença,
escoar-se (art. 495 do CPC).
Resulta daí a importância de se saber qual o exato termo inicial para
a contagem do prazo decadencial mencionado, inclusive no projeto do novo
CPC, uma vez que a questão tem trazido inúmeras dúvidas, entre as quais a
que se segue: saber se a existência de recurso pendente na instância ordinária
ou extraordinária, ainda que em ataque a questão outra que não a discutida
na rescisória — esta não impugnada por recurso algum — impede ou não
trânsito em julgado do decisum na parte não impugnada e, como consequência, o início do prazo decadencial.
O STJ historicamente havia solidificado entendimento no sentido de
que o recurso parcial não impede o trânsito em julgado da parte da sentença
recorrida que não foi impugnada, razão pela qual, não abrangendo a apelação
ou o recurso especial interpostos o tema que motiva a ação rescisória, o prazo
decadencial é contado a partir da sentença ou acórdão a quo.
O fundamento de tal entendimento reside no pressuposto de que
o pedido da parte e a resposta contida na sentença podem conter partes
1
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autônomas, suscetíveis de diferentes prestações jurisdicionais. Se alguma
dessas partes em que se pode cindir a sentença transitou em julgado, por
ter ficado fora do alcance do recurso, e se é esse o ponto que se pretende
desconstituir, a ação rescisória deve ser proposta contra a decisão recorrida,
contando-se o prazo decadencial a partir de então.

Tal entendimento vem espelhado em precedente contido no RESp
201668/PR, rel. min. Edson Vidigal, 5ª Turma/STJ, DJ de 28/06/1999, p.
00143. O STJ, neste acórdão, argumenta com a diferença entre coisa em
julgada formal e coisa em julgada material, para concluir que o que rege a
determinação do termo a quo para a contagem do prazo decadencial para a
propositura da ação rescisória é a coisa julgada material.
Tal posicionamento foi reiterado por diversos outros julgados do
Tribunal. Confiram-se outros precedentes no mesmo diapasão:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.
PRAZO PARA O AJUIZAMENTO. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA. QUESTÕES AUTÔNOMAS EM UMA SÓ DECISÃO. IRRESIGNAÇÃO PARCIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRAZOS
DISTINTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O termo inicial do prazo decadencial para a propositura de ação
rescisória não se conta da última decisão proferida no processo, mas,
sim, do trânsito em julgado da que decidiu a questão que a parte pretende rescindir.
2. Deliberando o magistrado acerca de questões autônomas, ainda que
dentro de uma mesma decisão, e, como na espécie, inconformando-se
a parte tão-somente com ponto específico do “decisum”, olvidando-se,
é certo, de impugnar, oportunamente, a matéria remanescente, tem-se-na induvidosamente por trânsita em julgado.

3. A interposição de recurso especial parcial não obsta o trânsito em
julgado da parte do acórdão federal recorrido que não foi pela insurgência abrangido.
4. “Se partes distintas da sentença transitaram em julgado em momentos também distintos, a cada qual corresponderá um prazo decadencial
com seu próprio dies a quo: vide PONTES DE MIRANDA, Trat. da ação
resc., 5ª ed., pág. 353.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, de
José Carlos Barbosa Moreira, volume V, Editora Forense, 7ª Edição,
1998, página 215, nota de rodapé nº 224).
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6. Recurso não conhecido. (Resp 212286/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 6ª Turma – STJ, DJ 29/10/2001, p. 00276)
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - PRAZO DECADENCIAL –
IMPUGNAÇÃO PARCIAL - COISA JULGADA.

- Tendo sido parcial a impugnação à sentença, forma-se coisa julgada
sobre a parte que não fora objeto do recurso, contando-se desta data
o prazo para propor ação rescisória.

- Recurso desprovido. (Resp 278614, Rel. Min. Jorge Scartezzini, 5ª
Turma – STJ, DJ 08/10/2001, p. 00240)
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA – EXPIRAÇÃO DO BIÊNIO DECADENCIAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - AGRAVO INTERNO
– CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO.
I- Segundo a jurisprudência desta Corte, “o prazo decadencial para a
propositura da ação rescisória conta-se a partir do trânsito em julgado material da decisão rescidenda, e não do trânsito formal” (REsp.
201.668-PR).

II- Computando-se a data da propositura da ação rescisória (05 de
abril de 2001) e o trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo (18
de novembro de 1996), falece ao Distrito Federal pressuposto básico
e indispensável para o manejo do remédio escolhido. Precedentes:
AR’s: 335 e 382.
III- Agravo regimental desprovido (AGRAR 1623/DF, Rel. Min. Gilson
Dipp, 3ª Seção – STJ, DJ de 10/09/2001, p. 00272).

No STF prevaleceu o mesmo entendimento, servindo como precedente orientador, inclusive adotado pelos acórdãos do STJ acima apontados,
decisão rara naquela Corte, por dizer respeito a matéria infraconstitucional,
com voto proferido pelo eminente ministro Moreira Alves, na qualidade de
revisor no julgamento da Ação Rescisória 903/SP, ocorrido em 17 de junho
de 1982 pelo Tribunal Pleno, ao qual acabou por aderir, em retificação de
voto, o ministro relator Cordeiro Guerra, com acórdão publicado na Revista
Trimestral de Jurisprudência 103, páginas 472 a 485. Ressalta o precedente mencionado a inutilidade de se desconstituir decisão posterior que não
abrange questão versada na rescisóra, uma vez que, mesmo que esta seja
desconstituida, prevalecerá a parte não impugnada por recurso na ação originária. Desta forma, ainda que se queira levar em conta o trânsito em julgado
da última decisão parcial para se iniciar a contar a decadência, a desconstituição dessa não traria o efeito pretendido pelo autor da ação rescisória,
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pois prevaleceria a decisão anterior na parte não impugnada, justamente o
aspecto em que o mencionado autor da rescisória desejaria ver reformado.
Nada obstante os precedentes apontados, com o advento da Súmula
401, de 07/10/2009, o Superior Tribunal de Justiça terminou por pacificar
a questão em sentido oposto, afastando a posição dominante no sentido de
que o início da contagem do prazo decadencial para a propositura de ação
rescisória não é uniforme, verbis:
O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for
cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.

2 A regulamentação da questão pelo novo CPC
O projeto do novo CPC deve ser louvado no ponto, na medida em que
o legislador elimina os equívocos e dúvidas apontados e até hoje existentes
sobre o tema do termo inicial do prazo nos casos de decisão parcial de mérito e de recurso parcial, quando um capítulo da decisão é impugnado por
recurso e o outro transita em julgado.
O Projeto da Câmara, aprovado pela Comissão Especial, afirmava,
sobre o tema, que, no caso de a decisão resolver apenas uma parcela do mérito (que, por exemplo, se tivesse tornado incontroversa), o termo inicial do
prazo decadencial do direito à rescisão desta decisão parcial é o seu próprio
trânsito em julgado, e não o trânsito em julgado da última decisão proferida
no processo. De outro lado, no caso de recurso parcial, o prazo decadencial
para o exercício do direito à decisão do capítulo não impugnado correria
desde logo, e não da última decisão proferida no processo.
O texto aprovado pelo Plenário, entretanto, voltou atrás, prestigiando a orientação mais recente do STJ, constante da mencionada Súmula
401, nos termos do caput do art. 987 do Projeto aprovado na Câmara (PLN
8.046/2010):
Art. 987 – O direito de propor ação rescisória se extingue em dois
anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no
processo.
(...)
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A conversão da cautelar e da tutela antecipada nas tutelas
de urgência e de evidência no projeto do novo CPC
Atanair Nasser Ribeiro Lopes1

Pontos cruciais para a rápida proteção de direitos, a tutela cautelar
e a tutela antecipada compuseram, na vigência do atual Código de Processo
Civil, medidas jurisdicionais de extremo valor para o cidadão. Não obstante,
o manejo reiterado do instrumento e sua concessão nas amplas hipóteses
legitimadas causaram certo desconforto para aquelas partes que insistiam, e
insistem ainda, na resistência à efetivação dos direitos, principalmente econômicos e sociais. Em pouco tempo, instituições financeiras, concessionárias
de serviços, entidades de educação, prestadores de serviço e fornecedores
em geral se viram às margens de condenações rápidas e eficientes em função de desvios comportamentais de seus agentes, abusos, práticas desleais
e má prestação de serviços ou de seus produtos. Até mesmo o governo, tão
amorfo e descomprometido com a realidade, passou a responder por medicamentos, tratamentos de saúde, procedimentos lesivos ao ambiente e pela
negativa no reconhecimento de inúmeros direitos sociais, essencialmente
na área de seguridade social. Por isso mesmo, o projeto de novo Código de
Processo Civil confere atenção especial a tais medidas, cujo debate envolve
progressos e regressos no seu instituto.
O Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 8.046-A
de 2010 do Senado Federal (PLS 166/2010 na Casa de origem) dispôs fundamentar-se a tutela antecipada, de natureza satisfativa ou cautelar, em
evidência ou urgência (art. 295), mantendo seu caráter precário, suscetível
de revogação ou de modificação a qualquer tempo (art. 297), e a possibilidade de manejo antecedente ou incidental, submetida ao crivo do recurso
de agravo de instrumento (art. 299, parágrafo único).
A definição de tutela de urgência veio no art. 301, ao dispor que ela
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo na demora da prestação da tutela jurisdicional”. Nenhu1
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ma novidade quanto aos atuais requisitos da ação cautelar, mas seus limites
passaram a ser bem mais acentuados, quando se dispôs que sua efetivação
“observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença,
no que couber, vedados o bloqueio e a penhora de dinheiro, de aplicação
financeira ou de outros ativos financeiros” (art. 298, parágrafo único). Em
grande quantidade de casos, em que se buscou a efetivação desta tutela, a
parte buscava impedir que o patrimônio ou os recursos do adversário fossem
extraviados, sonegados ou até mesmo viessem a causar mais prejuízos com o
envolvimento de terceiros, não raro de boa-fé. Um exemplo muito lembrado
é o da construtora que faliu, mas ainda assim continuava negociando e vendendo habitações para mutuários que, no geral, eram muito humildes e sem
conhecimento de medidas de cautela antes da compra. A limitação em tela,
pois, não se coaduna com a realidade de muitas hipóteses semelhantes às
mencionadas, parecendo ter sido costurada ao sabor de interesses de grandes
corporações e do próprio governo, atingido em suas contas do tesouro para
efetivação de tutelas de saúde.
Outro ponto de relevo foi tratado no art. 301, § 1º, para dispor sobre
garantias. “O juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória
idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer; a caução
pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la”. Todavia, se o provimento resultar em perigo de irreversibilidade,
a tutela não deve ser concedida. Em qualquer caso, independentemente da
reparação pelo dano processual, o requerente responde pelo prejuízo que a
tutela venha a causar à parte adversária, especialmente se: (I) a sentença lhe
for desfavorável; (II) obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente,
o requerente não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de cinco dias; (III) ocorrer a cessação da eficácia da medida
em qualquer hipótese legal; (IV) o juiz acolher a alegação de decadência ou
prescrição da pretensão do autor (art. 303).
Com efeito, objeto futuro de muita discussão e polêmica, os arts. 304
e 305 trouxeram redação e procedimento nada técnicos, ainda mais por deixar de lado a simplificação e a desburocratização das normas processuais,
primados hoje em dia tão almejados pela população e pelos próprios profissionais. O primeiro artigo passa a exigir emenda à inicial do pedido de tutela
de urgência, tentando acabar com a duplicidade de autos que passariam a
ter curso na hipótese de uma cautelar e de uma ação principal, no sentido
de que a parte deve pleitear a medida cautelar e depois, deferida ou não, ela
34
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deve deduzir a pretensão principal dentro dos próprios autos, valendo-se
do mesmo processo, e não mais mediante ação autônoma. O art. 305, por
sua vez, torna estável a decisão que não foi objeto de recurso, mesmo sem
que o juízo colha provas, adentre ao mérito ou conclua o objeto do litígio. A
parte que perde o prazo para recurso ou que, naquele momento, não tenha
condições de refutar a medida concedida passa a ter o ônus de propor uma
nova ação para rever aquela decisão proferida, possuindo, para tanto, o prazo
decadencial de dois anos. Algo como uma rescisória de uma decisão precária,
que se tornou estável por falta de impugnação. Antes de tecer maiores comentários, dada a sua importância intrínseca, melhor apreciar diretamente
o que os próprios dispositivos dizem. Colhe-se de sua redação:
Art. 304. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura
da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela
antecipada satisfativa e à indicação do pedido de tutela final, com a
exposição sumária da lide, do direito que se busca realizar e do perigo
da demora da prestação da tutela jurisdicional.

§ 1º Concedida a tutela antecipada a que se refere o caput deste artigo:

I – o autor deverá aditar a petição inicial, com a complementação da
sua argumentação, juntada de novos documentos e a confirmação do
pedido de tutela final, em quinze dias, ou em outro prazo maior que o
órgão jurisdicional fixar;

II – o réu será citado imediatamente, mas o prazo de resposta somente
começará a correr após a intimação do aditamento a que se refere o
inciso I deste § 1º.
§ 2º Não realizado o aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste
artigo, o processo será extinto sem resolução do mérito.

§ 3º O aditamento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo dar-se-á nos mesmos autos, sem incidência de novas custas processuais.
§ 4º Na petição inicial a que se refere o caput deste artigo, o autor terá
de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido
de tutela final.
§ 5º O autor terá, ainda, de indicar, na petição inicial, que pretende
valer-se do benefício previsto no caput deste artigo.

§ 6º Caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela
antecipada, o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição
inicial, em até cinco dias. Não sendo emendada neste prazo, a petição
inicial será indeferida e o processo, extinto sem resolução de mérito.
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Art. 305. A tutela antecipada satisfativa, concedida nos termos do art.
304, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto
o respectivo recurso.
§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de
rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada satisfativa estabilizada
nos termos do caput.

§ 3º A tutela antecipada satisfativa conservará seus efeitos enquanto
não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida
na ação de que trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos
autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da
ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela satisfativa
foi concedida.
§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º deste artigo, extingue-se após dois anos, contados da
ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

Em que pese a boa vontade inicial de tentar reduzir o somatório de
autos processuais decorrentes do manejo de uma cautelar e respectiva ação
principal, a alteração para introduzir no procedimento esta emenda, com o
fim de inserir a demanda principal no bojo da cautelar — que é o propósito
desse art. 304 —, ressoou de forma prolixa, burocrática e efetivamente pode
não resultar no benefício almejado. Um dos problemas mais sérios para o
Judiciário é a assimilação desse complexo de teses desenvolvido nos mesmos
autos, avolumando de forma desproporcional o quantitativo de petições e
de documentos. A objetividade é primado de ímpar importância para a boa
compreensão dos termos da demanda. E o que se propõe com essa emenda à
inicial poderia ser muito bem alcançado com a extinção e arquivamento dos
autos cautelares após a decisão ali proferida, trasladando-a para os autos da
ação principal. Com efeito, os debates no Congresso tiveram por foco principal a redução das custas processuais, que, num processo único, passariam
a ser devidas pela metade do que hoje são cobradas. Mas para isso bastaria
estabelecer regra própria, com tal pretensão, na Lei de Custas Processuais.
E por que não acabar com a própria cautelar, inserindo o seu contexto
no âmbito da ação principal, tal como funciona a tutela antecipada? O Código
atual já prevê a fungibilidade das medidas, cumprindo ao magistrado analisar o pleito sob o enfoque pertinente e adequado, de modo que não parece
36

IV Jornada de Direito Processual Civil

ser necessário manter o ajuizamento de uma ação cautelar autônoma da
principal apenas para proteger o objeto litigioso, o que pode ser muito bem
contextualizado em causa de pedir e pedido destacados na mesma petição.
Nessa linha também haveria um processo único, com custas reduzidas pela
desnecessidade de uma nova ação, bem assim não haveria a inconveniente
e burocrática emenda à petição inicial. Por incrível que pareça, a fórmula
ideal se encontra no § 1º do art. 310 do próprio Projeto, ao dispor que “o
pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela
cautelar”.
Quanto ao ponto da estabilidade da decisão antecipatória, proferida
conforme o art. 305, o enfoque dado parece sugerir a transferência do contraditório e da ampla defesa para a via recursal, tornando o juízo de primeiro
grau um mero trampolim para a alçada dos debates. O § 1º estabelece a mera
extinção do processo diante da falta de interposição do recurso de agravo de
instrumento, consagrando regra de oportunismo, que simplesmente encarapuça a necessidade de resolução do conflito. A parte adversária, perdendo o
prazo recursal ou não tendo meios imediatos de refutar a medida deferida,
passaria a ter o ônus de mover outra ação em face do requerente beneficiado com a tutela. Veja que agora seriam dois processos, jogando por terra a
iniciativa de resolução de tudo em autos únicos, sem falar no problema que
envolve a execução das medidas. Durante a fase de cumprimento, inúmeras
discussões e celeumas podem emergir, dificultando e tumultuando ainda
mais a marcha processual. Percebe-se, pois, que o art. 305 está em conflito
com o art. 304, não trazendo o real benefício almejado.
No que se refere aos requisitos da petição inicial, o mesmo tripé atualmente exigido continua a ser objeto da ação: (I) a lide com seu fundamento;
(II) a exposição sumária do direito que se visa assegurar; e (III) o perigo
na demora da prestação da tutela jurisdicional (art. 307). O procedimento
também não trouxe inovação — fora a questão do art. 304 antes ressaltado
—, de modo que o réu será citado para, no prazo de cinco dias, contestar o
pedido e indicar as provas que pretende produzir (art. 308). Não havendo
contestação, aplicar-se-ão os efeitos da revelia; mas, contestada a pretensão,
o feito assume o procedimento comum (art. 309). A necessidade de ajuizamento da ação principal ainda se manteve nos mesmos moldes, porém mediante dedução no bojo dos próprios autos da cautelar. O art. 310 esclarece
que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado
pelo autor no prazo de trinta dias. Neste caso, será apresentado nos mesmos
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autos em que veiculado o pedido de tutela cautelar, não dependendo do
adiantamento de novas custas processuais.
Registre-se a existência de três fórmulas conflitantes, que serão motivo para muita confusão. O art. 304 fala que o requerente, após a decisão
a respeito da tutela de urgência, deverá emendar a inicial no prazo de 15
dias, contados do ato judicial, para nela deduzir o objeto da ação principal.
O caput do art. 310 já fala no prazo de 30 dias, contados da efetivação da
tutela, enquanto o parágrafo primeiro do art. 310 menciona a possibilidade
de dedução de ambos os pedidos na mesma ação.
A cessação da medida deferida ocorrerá nas mesmas hipóteses hoje
configuradas no Código atual, ou seja, (I) o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal; (II) não for efetivada dentro de trinta dias; e (III) o juiz
julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir
o processo sem resolução de mérito (art. 311).
A tutela antecipada de mérito passou a ser conceituada como tutela
da evidência, que poderá ser concedida independentemente do perigo de
demora na prestação jurisdicional, desde quando: (I) ficar caracterizado o
abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
(II) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente
e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula
vinculante; (III) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a
ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (art. 306).
Essa substituição feita pela Câmara pareceu reduzir o alcance da proposta
inicial do Senado, mais abrangente e compreensiva. Note-se que o inciso II
do atual Projeto somou a necessidade de comprovação documental das alegações com a existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou súmula vinculante, o que condicionou a concessão da medida à existência
de jurisprudência pacífica nos tribunais superiores. No projeto do Senado, a
proposta era separada em duas hipóteses de concessão, uma pela existência
de prova pré-constituída e outra pela existência de jurisprudência pacífica. O
Senado ainda previu a possibilidade de sua concessão em função da evidência de pedido incontroverso. Todas essas hipóteses enriqueciam o instituto,
como se vê no art. 278 do PLS 166/2010, que estabelecia:
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I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório do requerido;

II – um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se
incontroverso, caso em que a solução será definitiva;

III – a inicial for instruída com prova documental irrefutável do direito
alegado pelo autor a que o réu não oponha prova inequívoca; ou

IV – a matéria for unicamente de direito e houver tese firmada em
julgamento de recursos repetitivos, em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em súmula vinculante.
Parágrafo único. Independerá igualmente de prévia comprovação de
risco de dano a ordem liminar, sob cominação de multa diária, de entrega do objeto custodiado, sempre que o autor fundar seu pedido
reipersecutório em prova documental adequada do depósito legal ou
convencional.

O projeto não traz maiores pormenores a respeito da tutela da evidência, fluindo seu procedimento no mesmo compasso da ação em que deduzida,
mediante o procedimento comum. Também não se referiu à possibilidade
de o juiz conceder a tutela de ofício, o que antes estava previsto no projeto
de origem no Senado. O art. 277 do PLS 166/2010 dispunha que, “em casos
excepcionais ou expressamente autorizados por lei, o juiz poderá conceder
medidas de urgência de ofício”.
Diante do contexto analisado, a limitação à concessão do bloqueio
de ativos e recursos financeiros do requerido, tal como disposto no art. 298,
parágrafo único, do Substitutivo da Câmara, poderá repercutir diretamente
na falta de efetividade às tutelas sociais e de seguridade social atualmente
concedidas pelo Poder Judiciário em face da relutância de governos ao cumprimento dos preceitos constitucionais. A esse propósito, diversas ações têm
curso hoje, questionando omissões graves do Poder Público, que sistematicamente vem se omitindo na efetivação dos direitos sociais e econômicos
previstos na Carta Magna, principalmente quando tratados sob o enfoque
de direitos programáticos. Colhe-se a respeito do tema primorosa decisão
do Supremo Tribunal Federal, proferida no Agravo Regimental ao Recurso
Extraordinário 639.337, relator ministro Celso de Mello:
O fato inquestionável é um só: a inércia estatal em tornar efetivas as
imposições constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela
Constituição e configura comportamento que revela um incompreensível sentimento de desapreço pela autoridade, pelo valor e pelo
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alto significado de que se reveste a Constituição da República. Nada
mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição,
sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente, ou, então, de apenas
executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos
pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes,
em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos.
A percepção da gravidade e das consequências lesivas derivadas do
gesto infiel do Poder Público que transgride, por omissão ou por insatisfatória concretização, os encargos de que se tornou depositário,
por efeito de expressa determinação constitucional, foi revelada, entre nós, já no período monárquico, em lúcido magistério, por Bueno
1958 e reafirmada por eminentes autores contemporâneos em lições
que acentuam o desvalor jurídico do comportamento estatal omissivo
(SILVA, 1998, p. 226; FERRAZ, 1986, p. 217-218; MIRANDA, 1970, t.
1, p. 15-16, v.g.).
O desprestígio da Constituição — por inércia de órgãos meramente
constituídos — representa um dos mais graves aspectos da patologia
constitucional, pois reflete inaceitável desprezo, por parte das instituições governamentais, da autoridade suprema da Lei Fundamental do
Estado. Essa constatação, feita por Loewenstein (1983, p. 222), coloca
em pauta o fenômeno da erosão da consciência constitucional, motivado
pela instauração, no âmbito do Estado, de um preocupante processo
de desvalorização funcional da Constituição escrita, como já ressaltado,
pelo Supremo Tribunal Federal, em diversos julgamentos [...].

Em tema de implementação de políticas governamentais, previstas e
determinadas no texto constitucional, notadamente nas áreas de educação infantil (RTJ 199/1219-1220) e de saúde pública (RTJ 174/687
– RTJ 175/1212-1213), a Corte Suprema brasileira tem proferido decisões que neutralizam os efeitos nocivos, lesivos e perversos resultantes
da inatividade governamental, em situações nas quais a omissão do
Poder Público representava um inaceitável insulto a direitos básicos
assegurados pela própria Constituição da República, mas cujo exercício
estava sendo inviabilizado por contumaz (e irresponsável) inércia do
aparelho estatal.
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O Supremo Tribunal Federal, em referidos julgamentos, colmatou a
omissão governamental e conferiu real efetividade a direitos essenciais,
dando-lhes concreção e, desse modo, viabilizando o acesso das pessoas
à plena fruição de direitos fundamentais, cuja realização prática lhes
estava sendo negada, injustamente, por arbitrária abstenção do Poder
Público.
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O fato que tenho por relevante consiste no reconhecimento de que
a interpretação da norma programática não pode transformá-la em
promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra
inscrita no art. 208, IV, da Carta Política — que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro — impõe o reconhecimento
de que as normas constitucionais veiculadoras de um programa de
ação revestem-se de eficácia jurídica e dispõem de caráter cogente [...].

Um ponto recorrente na defesa organizada pelo Poder Público, quando questiona a implantação de medidas de urgência ou de evidência determinadas pelo Poder Judiciário, está na alegação da tese de reserva do possível,
pela qual o governo não teria recursos suficientes para o atendimento de
todas as demandas existentes, cumprindo-lhe fazer a opção por aquelas mais
importantes e concretizáveis.
A decisão do Supremo Tribunal Federal antes mencionada também
abordou a questão de forma brilhante, expondo de modo claro a pertinência
e o cabimento da intervenção judicial mesmo nestes casos. Prossegue o voto
do ministro Celso de Mello:

Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo ao tema pertinente à reserva do possível (HOLMES;
SUNSTEIN, 1999; BARCELLOS, 2002, p. 245-246), que tem constituído objeto de aguda reflexão teórica em razão das tensões dialéticas
entre os modelos de Estado Social e de Estado Liberal e Neoliberal
(SGARBOSSA, v. 1, 2010), notadamente quando se tratar de efetivação
e implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda geração
(direitos econômicos, sociais e culturais), cujo adimplemento, pelo
Poder Público, impõe e exige, deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais prerrogativas individuais e/ou coletivas.
Não se ignora que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais — além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo
de concretização — depende, em grande medida, de um inescapável
vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do
Estado, de tal modo que, comprovada, objetivamente, a alegação de
incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se
poderá razoavelmente exigir, então, considerada a limitação material
referida, a imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta
Política.
Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal hipótese, criar
obstáculo artificial que revele — a partir de indevida manipulação de
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sua atividade financeira e/ou político-administrativa — o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar
o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos,
de condições materiais mínimas de existência (ADPF 45/DF, relator
ministro CELSO DE MELLO, Informativo/STF 345/2004).
[...]
Não se desconhece que a destinação de recursos públicos, sempre tão
dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com
a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer,
também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados
pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções
por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática,
causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária,
a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas” CALABRESI; BOBBITT,
1978; CASTRO, 2006; FLEURY, 2011 v.g.), em decisão governamental
cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter
em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a
conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental (Agravo Regimental ao Recurso Extraordinário
639.337, relator ministro Celso de Mello).

Percebe-se, pois, que a Suprema Corte contextualiza e contrapõe a
tese da reserva do possível com a tese do mínimo existencial, ambas com
igual estatura constitucional e relevante papel político. Isso revela como o
legislador tem sido omisso, incompleto e sem criatividade na condução de
suas reformas legislativas, o que se percebe claramente no novo projeto
de código de processo civil. Há uma série de lesões a direitos, muitas delas
evidenciando a própria redução da dignidade do cidadão frente à má prestação de serviços públicos e privados nas mais diversas áreas e setores. As
mudanças não devem refletir o mero interesse teórico, o apego às formas, o
privilégio de classes ou de instituições. Elas precisam conferir ao juiz o poder necessário e suficiente para a rápida solução dos litígios, simplificando
e desonerando os custos de procedimentos.
Um grande divisor de águas nesse mar processual foi a Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995), posteriormente dirigida à esfera federal (Lei
10.259/2001) e hoje complementadas por importantes inovações trazidas
pela Lei 12.153/2009, que tratou dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
O art. 3º desse instrumento legislativo, também previsto nos anteriores, dis-
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põe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer
providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar
dano de difícil ou de incerta reparação. E o art. 4º fala que contra esta decisão caberá recurso, nada mais. Simples, objetivo e eficiente. O sistema dos
Juizados Especiais é um modelo a ser observado para a desburocratização
e desoneração do procedimento comum, refletindo verdadeira conquista e
vanguarda em matéria legislativa.
Por fim, as mudanças provocadas pelo projeto de novo Código de
Processo Civil não se mostraram substanciais nem criativas o suficiente que
justificassem a alteração do rito consagrado no atual modelo. O procedimento
prolixo da emenda à petição inicial no art. 304 é um retrocesso desnecessário
e que conflita com a própria evolução que seria a unificação da cautelar com
a ação principal na mesma petição, ensejando uma ação única, um processo
só e, portanto, sem custas excedentes e sem maiores procedimentos burocráticos. Por sua vez, o art. 278 do PLS 166/2010 foi mais criativo, mais rico
em hipóteses, sendo mais capaz para a efetivação de direitos e a redução da
resistência do réu do que o modelo atual ou aquele previsto no art. 306 do
Substitutivo da Câmara.
Em qualquer hipótese, o alcance e os limites a serem dados ao instituto da tutela de urgência e de evidência será cunhado, costurado e edificado
na jurisprudência dos Tribunais, a quem compete dar a última palavra sobre
a interpretação da Lei. E sob esse aspecto, o Poder Judiciário tem evoluído
muito mais rápido na construção de oportunidades e de melhorias para o
campo processual do que a confusa atuação legislativa.
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O projeto do novo CPC e o fim da penhora on-line como
medida cautelar nas ações civis públicas por ato de
improbidade administrativa
Bruno Anderson Santos da Silva1

1 Nota introdutória
O presente estudo tem como objetivo uma breve análise de um dispositivo recém-inserido no projeto de lei que institui o novo Código de Processo
Civil, que tramita na Câmara dos Deputados sob o n. PL 8.046/2010, preceito
esse que afasta do magistrado a possibilidade de determinar a penhora de
dinheiro do devedor depositado em instituições financeiras antes do trânsito
em julgado da sentença de primeiro grau.

2 Da penhora de dinheiro através do sistema Bacenjud

Há cerca de uma década, antes da reforma processual levada a efeito
com a Lei 11.382/2006, o devedor era obrigado a indicar à penhora bens de
acordo com a ordem prevista no art. 655, I, do CPC. Malgrado a existência
da possibilidade de nomeação de dinheiro, o devedor, protegido pelo sigilo
bancário e fiscal, via no próprio sistema processual uma forma arteira de
burlar a ordem legal, fazendo crer que não tinha saúde financeira para suportar uma execução, oportunidade em que indicava bens outros, como móveis,
imóveis, veículos, semoventes etc., tudo isso geralmente de baixo valor e
de difícil alienação, cuja soma mal dava para pagar as custas do processo.
Ainda, a interpretação que se dava ao mencionado art. 655, I, do CPC,
era a de que a previsão para nomeação de dinheiro referia-se a numerário
em espécie, não de valores depositados em instituições financeiras.
Contudo, com a Lei 11.382/2006, o devedor passou a ter apenas o
dever de pagar — embora possa apresentar impugnação para tentar de1

Juiz federal substituto.
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monstrar a inexistência desse dever —, e não mais o direito de nomear bens
à penhora, podendo o exequente, caso não haja o pagamento, nomear, desde
já, bens à penhora (art. 475-J, § 3º, CPC), preferencialmente em dinheiro, e
agora depositados ou aplicados em instituições financeiras.
Também previu o CPC que:

Art. 655-A. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, requisitará
à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por
meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do
executado, podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade,
até o valor indicado na execução.

Dessarte, para dar maior efetividade ao novo sistema, o Superior
Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho da Justiça
Federal firmaram convênio com o Banco Central, possibilitando aos magistrados, sem qualquer afronta à privacidade das partes, o acesso direto às
informações bancárias do executado, determinando o bloqueio on-line do
valor executado.
Não obstante as vozes contrárias à medida, firmou-se a compreensão, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia (REsp. 1.184.765/PA, relator ministro Luiz Fux, DJe de
03/12/2010), de “que o bloqueio de dinheiro ou aplicações financeiras, na
vigência da Lei 11.382/2006, que alterou os arts. 655, I, e 655-A do CPC,
prescinde da comprovação, por parte do exequente, do esgotamento de todas
as diligências possíveis para a localização de outros bens”, haja vista que
os depósitos em instituições financeiras passaram a ser considerados bens
preferenciais na ordem da penhora, equiparando-se a dinheiro em espécie.
Assim, para dar efetividade às execuções, permitiu-se, através do
sistema BacenJud, a penhora on-line das contas do executado, facilitando o
cumprimento da obrigação imposta na sentença, cabendo ao devedor comprovar a impenhorabilidade dos valores.

3 Penhora on-line como medida cautelar em ação civil pública por
ato de improbidade administrativa

Com o escopo de dar maior efetividade à prestação da tutela jurídica
que busca o ressarcimento dos danos causados ao erário, impedindo que os
46

IV Jornada de Direito Processual Civil

agentes ímprobos dilapidassem seu patrimônio ou frustrassem, sob qualquer
sorte, o cumprimento de obrigações impostas na sentença de improbidade,
passou-se a utilizar, tanto em ações civis públicas de ressarcimento quanto
por ato de improbidade, o bloqueio judicial, através do sistema BacenJud,
como medida cautelar incidental, quando presentes seus requisitos e pressupostos.

Mais especificamente, a Lei 8.429/1992 — LIA previu, em seu art.
7º, a possibilidade de ser deferida a indisponibilidade cautelar dos bens
do requerido como forma de evitar o esvaziamento patrimonial do agente,
assim garantindo a higidez dos bens em futura execução por quantia certa.
Nesse quadrante, a jurisprudência pátria se firmou no sentido de
ser possível o bloqueio on-line de valores depositados em instituições financeiras dos réus em ACPs por atos de improbidade mediante o sistema
BacenJud, tudo isso como forma de dar maior efetividade ao provimento
judicial tutelado. E mais. Presentes os indícios da prática de atos de improbidade administrativa (fumus boni iuris), firmou-se a compreensão de que
não é necessário ao autor da ACP demonstrar (tutela de evidência), de forma
concreta, que o réu vem dilapidando ou esvaziando o seu patrimônio, de
sorte que a medida pode ser tomada inaudita altera parte, é dizer, mediante
contraditório diferido ou postecipado, haja vista que o periculum in mora,
segundo o Superior Tribunal de Justiça, revela-se presumido. Por todos, trago
aresto do egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região:

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEFERIMENTO
DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. SUSTENTO DA
FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. – É legítima a concessão de medida liminar, sem a prévia ouvida da parte contrária, principalmente, em sede
de Ação de Improbidade administrativa, com a finalidade de se alcançar
a efetividade do processo. – A indisponibilidade de bens é gênero da
qual o bloqueio de ativos financeiros é espécie. Assim, apesar de não
constar no art. 7º da Lei 8.429/1992, expressamente, a possibilidade de
bloqueio de dinheiro, tal fato não é óbice ao seu deferimento, tendo em
vista a necessidade de se adotar medidas assecuratórias do resultado
útil da tutela jurisdicional. – Apesar de suas alegações, a Agravante não
prova que os valores bloqueados servem para o seu sustento e de sua
família. – Agravo de Instrumento improvido.
(AG 200905000280610, Desembargador Federal Francisco Barros
Dias, TRF5 - Segunda Turma, DJE – Data:17/09/2009 – Página: 604.)
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Portanto, através desse importante instrumento, o bloqueio on-line,
o provimento final nas ACPs de improbidade administrativa vem sendo garantido com o deferimento liminar ainda no início da lide, em exame de
cognição sumária realizado pelo magistrado, sem que se tenha de aguardar
uma decisão final, o que poderia levar à frustração da ação, já que se permitiria que o agente dito ímprobo esvaziasse seu patrimônio.

4 O projeto do novo CPC e a vedação da penhora on-line como
medida cautelar em ação civil pública por ato de improbidade
administrativa

Após meses de discussão, finalmente, em 26/03/2014, a Câmara
concluiu seus trabalhos e aprovou a redação final do texto que, se aprovado do jeito que está no Senado, revogará o atual CPC, em vigor desde 1º de
janeiro de 1974.
Uma rápida leitura do projeto, que se encontra disponível no sítio
eletrônico da Câmara dos Deputados2, revela não se tratar de uma simples
atualização, mas de um novo Código, com positivação de princípios norteadores da atividade jurisdicional, seguindo, assim, uma tendência legislativa
de consagração de normas abertas, com o claro objetivo de conferir aos
magistrados uma gama maior de possibilidades de aplicação adequada e
justa do ordenamento jurídico ao caso concreto.
Todavia, a redação original do PL 8.046/2010 autorizava o juiz a
bloquear as contas do réu já no início da ação, antes de ouvi-lo (contraditório
diferido, como atualmente vem-se fazendo), para garantir o pagamento da
dívida e impedir, por exemplo, que o devedor se desfaça dos bens.
Entretanto, em 12/02/2014, o Plenário da Câmara dos Deputados
aprovou, por maioria, emenda aglutinativa que modifica o texto original do
projeto, para impedir que o magistrado determine o bloqueio de contas e
investimentos bancários em caráter provisório, é dizer, antes da sentença.
Contudo, quer me parecer que, longe de se afigurar um reflexo das
complexas transformações na relação Estado/cidadão verificadas nas últimas
décadas, notadamente sob uma ótica neoconstitucionalista, essa mudança
2

Disponível
em:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposic
ao=490267. Acesso em: 12 ago. 2014.
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dogmática pode ter razões outras que não propriamente jurídicas. É preciso
descortinar, ao menos para reflexão acadêmica, as reais razões que levaram
o legislador ordinário a querer sepultar um instrumento responsável pela
eficácia no cumprimento das execuções e procedimentos congêneres que
necessitam de rápida constrição patrimonial do devedor.
Tal medida, inegavelmente, trará grandes reflexos processuais não
apenas nas ações de execução — o que já seria suficiente para o alarde de
vários juristas e o escalpelamento dos grandes credores, v.g. União —, mas,
sobretudo, nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa
ajuizadas com esteio na Lei 8.429/1992, que prevê, em seus arts. 7º e 16,
§ 2º, medidas assecuratórias de indisponibilidade de bens para garantir a
eficácia do provimento final da sentença, sendo uma das suas espécies a
penhora on-line das aplicações financeiras dos réus.
Sabendo-se que vários agentes ímprobos se valem dos seus mandatos
parlamentares para legislar em causa própria, atual ou futura, não é difícil
concluir-se que tal medida revela-se mais uma tentativa de tornar letra morta
a lei de improbidade administrativa, ou, via reflexa, o próprio comando do
art. 37 da Constituição Federal no que se refere ao ressarcimento ao erário,
retirando do ordenamento sua medida mais eficaz e rápida, que causa imediato abalo no patrimônio do agente.
Postergar a constrição nas contas bancárias dos agentes para depois
da sentença de mérito legalizará a completa ineficácia da decisão final em
ACP por ato de improbidade, pois não se olvidará que, conclusos os autos
para sentença, independentemente de sua sorte na lide, o ímprobo esvaziará
suas aplicações financeiras. Isso, por óbvio, se já não o fez quando da notificação para manifestação escrita acerca da inicial.

5 Conclusão

Assim, para se evitar um verdadeiro retrocesso em matéria de ressarcimento ao erário, espera-se que o Senado Federal mantenha o texto original
do projeto de lei que institui o novo CPC, sem a emenda aglutinativa que
suprime do magistrado a possibilidade de bloquear, liminarmente, valores
depositados em instituições financeiras dos executados, o que trará efeitos
nas demais ações que necessitam da medida antecipatória.
Registre-se que a base do governo federal na Câmara votou contra
a emenda, de certo, não pensando nas ACPs por atos de improbidade, mas
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com receio de que suas execuções se tornassem infrutíferas, ocasionando
grande perda arrecadatória.
Concluindo, tais questões precisam ser amadurecidas e melhor refletidas. Com o devido respeito ao Poder Legislativo, é preciso que questões de
interesse público primário sejam debatidas por diversos setores da sociedade, notadamente no meio jurídico, como foi durante todo o PL 8.046/2010,
não podendo, no apagar das luzes, suprimir institutos solidificados ao longo
de décadas, sob pena de tornar letra morta o próprio Texto Constitucional.
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Algumas inovações dos projetos do novo Código de
Processo Civil
Bruno Oliveira de Vasconcelos1

A Escola de Magistratura Federal da Primeira Região (Esmaf) realizou
a sua IV Jornada de Direito Processual Civil na cidade de Brasília, nos dias
5 e 6 de junho de 2014, tendo por tema O Projeto de Novo CPC em debate.
O evento, que contou com a presença de renomados processualistas, não poderia ter sido mais oportuno. O projeto encontra-se próximo de
ser aprovado pelo Congresso Nacional, para seu encaminhamento à sanção
presidencial, e as modificações que introduz ainda são pouco conhecidas na
sociedade e até mesmo no meio jurídico.
Por meio do ato 379 do presidente do Senado, de 30/09/2009, foi
constituída uma comissão de juristas, a fim de elaborar o anteprojeto para
reforma do Código de Processo Civil, presidida pelo ministro Luiz Fux, figurando como relatora-geral a professora Teresa Arruda Alvim Wambier.
O texto foi entregue ao senador José Sarney, então presidente do
Senado Federal, que o subscreveu como autor, dando início à tramitação
legislativa do Projeto de Lei do Senado 166, de 2010. Na Câmara dos Deputados, a proposição foi renumerada, passando a tramitar como Projeto de
Lei 8.046, de 2010.
Este projeto, em sua maior parte, recebeu a aprovação plenária da
Câmara em novembro de 2013. A análise final caberá ao Senado (art. 65,
parágrafo único, da Constituição Federal).
São muitas as alterações legislativas que ambas as casas propõem.
Em artigo dedicado às novidades do PLS 166, Luiz Henrique Volpe Camargo
(2011, p. 315-329) enumera cem modificações.
O objetivo do presente trabalho é simplesmente elencar algumas delas (apenas três), especialmente do Livro I (Da Parte Geral), para demonstrar
que houve preocupação com a busca de um processo justo, balizado pelos
1

Juiz federal substituto.
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princípios da isonomia, do contraditório, da ampla defesa, da segurança
jurídica, da celeridade e da eficiência, embora com alguns exageros, que
poderão ser temperados pelos intérpretes do novo CPC.
Antes, porém, é oportuno registrar um breve retrospecto da evolução da legislação processual, a partir da Constituição da República de 1988.
A propósito do fenômeno da judicialização das demandas sociais,
confira-se a reflexão de Nicola Picardi e Dierle Nunes (2011, p. 100):

O Brasil passou, nas últimas duas décadas, por inúmeras reformas pontuais no Código de Processo Civil. O movimento das reformas parciais
sempre foi criticado em razão da perda de consistência e coesão dos
textos processuais.
No entanto, o movimento de reforma processual a partir da Constituição de 1988 se tornou mais complexo do que a mera escolha em se
implementar uma reforma pontual ou total.

O não cumprimento do extenso rol de direitos fundamentais garantidos no texto constitucional pela Administração Pública, mediante
políticas públicas idôneas, conduziu ao delineamento do fenômeno
de judicialização de inúmeras matérias (saúde, política, entre várias
outras) e incitamento do uso de uma litigância de interesse público
para garanti-la.

Conforme observam José Eduardo Cardozo e Marivaldo de Castro
Pereira (2011, p. 280-281), as reformas da legislação processual, após a
Constituição de 1998, começaram com movimentos iniciados na década de
90. Confira-se:
O primeiro deles ocorreu no início da década de 90, a partir do trabalho da Comissão revisora instituída no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça e que resultou na apresentação de projetos de alteração do
diploma processual civil. Todas as alterações eram voltadas para a
simplificação de procedimentos, o aumento do poder geral de cautela
do juiz e a redução da morosidade processual (...).
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Ainda em 2000, assistimos a um novo movimento de reforma da legislação processual civil, nascido a partir de propostas construídas
pela Comissão de Juristas instituída em 1998 pela Escola Superior da
Magistratura e pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual. Seguindo
a mesma linha da reforma do início da década de 90, foram apresentadas três propostas, todas elas visando ao aumento dos instrumentos
disponíveis ao magistrado para garantir a efetividade e a celeridade
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do processo. As sugestões apresentadas foram convertidas em lei e
ficaram conhecidas como a “reforma da reforma”, uma vez que o propósito era aprimorar dispositivos aprovados no primeiro conjunto de
reformas. Entre as principais conquistas dessa fase, podemos destacar
a redução do número de ações sujeitas ao reexame necessário, a permissão para que o magistrado fixe multa diária a ser aplicada em caso
de descumprimento de suas decisões e a simplificação do julgamento
dos recursos.

Com a promulgação da Emenda Constitucional 45, de 08/12/2004,
e a assinatura do chamado “Pacto de Estado por um Judiciário mais Rápido
e Republicano”, o debate passou a centrar-se sobre o próprio sistema de
Justiça, resultando na criação do Conselho Nacional de Justiça.
Desde então, prosseguiram as minirreformas do CPC, porém sem
atingir o objetivo de alcançar um processo efetivo e célere. Neste sentido,
veja-se a opinião de Bruno Freire e Silva (2011, p. 76):

As minirreformas do Estatuto Processual continuaram e, nos últimos
anos, o fôlego legislativo por alterações ensejou a terceira etapa da
reforma, mediante a promulgação de mais cinco leis, 11.187/2005,
11.232/2005, 11.276/2006, 11.277/06 e 11.280/2006, que trouxeram
importantes alterações ao processo civil brasileiro, como a prática de
atos processuais por meios eletrônicos, o saneamento de nulidades
processuais na fase recursal, o novo procedimento de cumprimento
de sentença, inúmeras novidades ao processo de execução de título
extrajudicial, entre outras.
Todas essas minirreformas, entretanto, além de não atingirem o objetivo de alcançar o ideal de um processo efetivo e célere, também
resultaram num vigente Código de Processo Civil sem uniformidade
e assistemático.

Feito este registro histórico, passa-se ao exame de algumas das novidades do Código de Processo Civil projetado.
De acordo com o PLS 166, de 2010, o projeto do novo CPC é composto
de cinco livros, quais sejam: “Da Parte Geral”; “Processo de Conhecimento
e Cumprimento de Sentença”; “Do Processo de Execução”; “Dos Processos
nos Tribunais e dos Meios de Impugnação das Decisões Judiciais”; e, por fim,
“Das Disposições Finais e Transitórias”.
O “Livro I – Da Parte Geral” contém 10 títulos, que são organizados
em 291 artigos. Dedica-se aos institutos fundamentais do processo civil.
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Entre as inovações que integram este Livro destacam-se:
1) a criação da ordem cronológica de julgamentos: os processos terão
que ser decididos na ordem que foram remetidos ao gabinete do juiz para
deliberação (ordem de conclusão). Deverão integrar uma lista para consulta
pública.
Estão excluídos desta regra de julgamento: I – as sentenças proferidas
em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do
pedido (art. 307); II – o julgamento de processos em bloco para aplicação da
tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou
em recurso repetitivo; III – a apreciação de pedido de efeito suspensivo ou
de antecipação da tutela recursal; IV – o julgamento de recursos repetitivos
ou de incidente de resolução de demandas repetitivas; e V – as preferências
legais.
Na Câmara, houve ampliação das exceções à ordem cronológica de
julgamento, acrescentando-se: as decisões proferidas com base nos artigos 495 (sentenças que extinguem o processo sem resolução de mérito) e
945 (decisões do relator, nos julgamentos dos tribunais, que homologam
autocomposição das partes; apreciam o pedido de tutela antecipada; não
conhecem de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida; negam provimento a
recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior
Tribunal de Justiça, do próprio tribunal ou contrário a acórdão proferido pelo
STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos ou, ainda, a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência; dão provimento a recurso se a decisão recorrida
for contrária às referidas súmulas, acórdãos e entendimentos; decidem o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for
instaurado originariamente perante o tribunal); os julgamentos de embargos
de declaração e agravos internos; as preferências legais e as metas estabelecidas pelo CNJ; os processos criminais, nos órgãos que tenham competência
penal; as causas que exijam urgência no julgamento, assim reconhecidas por
decisões fundamentadas.
Não obstante a louvável intenção de dar maior transparência aos
julgamentos e garantir alguma previsibilidade às partes quanto à possível
data de solução de seu processo, a modificação pode comprometer a celeridade da prestação jurisdicional (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal).
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Tendo sido ouvido na Câmara dos Deputados, durante os debates
sobre o projeto de novo CPC, o juiz de direito Fernando da Fonseca Gajardoni
(2013)2 assim se manifestou:
A ordem cronológica, numa primeira análise, é algo desejável, é algo
bom, é algo que realmente contribui para a igualdade. O grande problema é que, mais uma vez, não pesamos um dado estatístico relevantíssimo: no Brasil — e estes dados são oficiais — mais de 50% das unidades
judiciais de Primeira Instância são cumulativas, o que significa dizer
que os juízes julgam falência, crimes, cível, previdenciário, infância e
juventude, tributário; e a questão é que, no aportar de uma causa mais
complexa em Primeira Instância, a pauta do magistrado, o número de
sentenças, as sentenças que ele prolatará basicamente serão travadas.

A ponderação é pertinente, pois leva em conta a realidade de trabalho
da maior parte dos órgãos jurisdicionais;
2) a desconsideração da personalidade jurídica passa a ser instaurada
em incidente no qual se apurará, em contraditório prévio, a ocorrência ou
não das situações autorizadas pela lei (art. 28 do CDC e art. 50 do CC) para
responsabilização pessoal dos sócios de pessoa jurídica.
Também se positiva a possibilidade de que a desconsideração atinja
bens do mesmo grupo econômico.
Com efeito, dispõe o art. 77 do PLS 166/2010 que, em caso de abuso
de personalidade jurídica, caracterizado na forma da lei, o juiz pode, em
qualquer processo ou procedimento, decidir, a requerimento da parte ou do
Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou dos sócios da pessoa jurídica ou aos bens de empresa
do mesmo grupo econômico.
O incidente da desconsideração da personalidade jurídica poderá ser
suscitado nos casos de abuso de direito por parte do sócio, sendo cabível em
2

Disponível em: (http://www.camara.leg.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=3&nuSes
sao=283.3.54.O&nuQuarto=17&nuOrador=3&nuInsercao=0&dtHorarioQuarto=10:57&sgFaseS
essao=CG%20%20%20%20%20%20%20%20&Data=19/09/2013&txApelido=FERNANDO%20
DA%20FONSEC A%20G AJA R DONI&t x Fa seSessao= Comiss%C3% A 3o%20Gera l%20%20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&dtHoraQuarto=10:57&txEtapa=Com%20reda%C3%A7%C3%A3o%20final). Acesso em: 29 out. 2014.
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todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento da sentença e
também na execução fundada em título executivo extrajudicial.
No projeto aprovado pela Câmara, o incidente é previsto nos arts. 133
e 134. Dispensa-se a sua instauração se a desconsideração da personalidade
jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio
ou a pessoa jurídica.
A preocupação com a garantia constitucional do contraditório é evidente. Todavia, a alteração pode concorrer contra a efetividade da prestação
jurisdicional. Registre-se a opinião do juiz federal Vilian Bollmann (2014)3:

Curiosamente, também contra a efetividade do processo, ou seja, prejudicando aquele que teve seus direitos violados e busca reparação na
Justiça, mas dando mais chances aos devedores, o projeto de CPC inova
ao criar um incidente de desconsideração da personalidade jurídica
(artigo 133) (dando tempo ao fraudador esconder seus bens até que
este incidente se resolva), inclusive para os juizados especiais (artigo
1.074) e também proíbe que sejam dadas liminares para bloquear o
dinheiro ou aplicação financeira do devedor (artigo 298, parágrafo
único);

3) o projeto passa a permitir que o juiz aumente prazos e inverta a
ordem de produção de provas, de modo a permitir, em processos complexos
ou volumosos, o real exercício do direito de defesa.
A propósito, dispõe o art. 118, V, do PLS 166 que incumbe ao juiz
dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de
prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior
efetividade à tutela do bem jurídico.
No PL 8.046, de 2010, a regra é repetida no art. 139, inciso VI.
A respeito do tema, considere-se a opinião de Bruno Garcia Redondo
(2011, p. 100-101):
O princípio da adaptabilidade exige que sejam conferidos ao juiz, na
condição de diretor do processo, poderes para adaptar o procedimento
às peculiaridades do caso concreto, a fim de permitir uma tutela mais
efetiva (eficaz, tempestiva e adequada) do direito material.

3

Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-set-02/vilian-bollmann-substitutivo-muda-projeto-cpc-pior?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook. Acesso em: 29 out. 2014.
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O inciso V do art. 118 do Projeto consagra o princípio da adaptabilidade do procedimento (ou flexibilização procedimental), ainda que
com aparente reserva (...).
Ainda que aparentemente o inciso V do art. 118 do Projeto permita uma adaptabilidade do procedimento apenas restrita ou parcial,
parece mais adequado admitir-se que, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e sendo essencial a alteração procedimental
para a tutela efetiva do direito material, possa o juiz, observando as
garantias do contraditório e da fundamentação adequada das decisões, modificar pontualmente o procedimento, mediante utilização
da técnica de ponderação de valores e princípios no caso concreto
(proporcionalidade).

A flexibilização procedimental foi objeto de intensa polêmica desde
a apresentação do anteprojeto da comissão de juristas, mais amplo que as
versões parlamentares no tocante ao tema.
A respeito, confira-se a observação de Fernando Gajardoni (2011,
p. 175):

Quando divulgado o texto do anteprojeto do NCPC pela comissão de
juristas responsável pela sua elaboração, a comunidade jurídica, em
especial os advogados, viram com extremo receio e desconfiança os
dispositivos que permitiam a flexibilização judicial do procedimento
(art. 107, V, e 151, § 1º, do NCPC/Comissão). Diziam, como já tivemos
oportunidade de afirmar (item 6 supra), que, com a ampliação dos
poderes do juiz na condução do procedimento, haveria risco de que,
operacionalizada a flexibilização, fosse perdido o controle do curso
processual (da previsibilidade), principal fator para a preservação do
modelo da rigidez formal.

Como se viu, a censura se volta contra o acréscimo de poderes
que o direito processual vem conferindo aos juízes, o que não escapou à
percepção de Humberto Theodoro Júnior (2011, p. 258-259), ao discorrer sobre o compromisso do Projeto do Novo CPC com o processo justo.
Confira-se:
A crítica, porém, não tem razão de ser. O acréscimo de poderes do juiz
se deu justamente para combater os efeitos do liberalismo vigente no
século XIX, que fazia do magistrado mero espectador do debate judiciário, indiferente às forças desiguais dos contendores e aos aspectos
éticos que pudessem se fazer presentes no litígio e, principalmente,
na forma de solucioná-los.
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O instrumentalismo, que não foi invenção brasileira, mas que teve
raízes no direito europeu, mormente na doutrina italiana, foi justamente o guia condutor da jurisdição para o que, em seguida, viria ser
a constitucionalização do processo em padrões condizentes com o
moderno Estado Democrático de Direito.
O reforço dos poderes do juiz representou medida indispensável nessa
quadra, e não se deu com a anulação do papel das partes. Pelo contrário, na medida em que se reforçavam os poderes do juiz, maior
era a força dos litigantes de exigir que tais poderes fossem atuados
rumo à efetividade da tutela disponibilizada, e maior era a responsabilidade dos juízes pelo emprego de seus poderes, que eram vistos
como poderes-deveres (função) e não como poderes facultativos ou
discricionários.

Portanto, a atribuição de deveres-poderes ao juiz, nos projetos do
novo CPC, para se flexibilizar o procedimento, com o objetivo de garantir
maior efetividade ao processo, buscando torná-lo justo com respeito ao
contraditório e à ampla defesa, sempre de forma fundamentada, é medida
que se deve elogiar.
Todavia, o projeto da Câmara ficou aquém do que deveria, pois deixou
de conferir eficácia imediata, como regra, ao principal ato do juiz de primeiro
grau, a sentença.
A apelação terá efeito suspensivo (art. 1.025), repetindo o modelo
atual (art. 520 do CPC). Neste ponto, assiste inteira razão ao eminente professor Cassio Scarpinella Bueno (2014, p. 484), quando afirma que se trata
de “um dos grandes retrocessos do Projeto da Câmara que se choca frontalmente com o que propôs o Anteprojeto e com o que propõe o Senado”. E
conclui de forma lapidar: “Oxalá prevaleça a orientação que retira o efeito
suspensivo como regra da apelação e com a possibilidade de sua atribuição,
caso a caso, tal qual propõe o Projeto do Senado”.
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O julgamento de improcedência prima facie no novo Código
de Processo Civil: análise do Projeto de Lei 166/2010, do
Senado Federal, e do Projeto de Lei 8.046/2010, da Câmara
dos Deputados
Caio Castagine Marinho1

Ainda que entre os especialistas se discuta a real necessidade da
edição de um novo Código de Processo Civil, verifica-se que saiu vitoriosa
a corrente que defende que o Código Buzaid, surgido em 1973, após quatro décadas de debates doutrinários, se teria tornado defasado e não mais
responderia às necessidades da sociedade e da jurisdição contemporânea.
Para muitos, as constantes alterações operacionalizadas desde 1994
indicavam a necessidade de adequação das regras processuais à nova realidade jurídica surgida especialmente em decorrência das regras e princípios
trazidos com o texto constitucional de 1988 — que determinou uma releitura
da legislação em vigor até aquele momento.
A implementação de modificações nas disposições processuais referentes ao instituto da antecipação de tutela, à reforma de títulos extrajudiciais, instituição da fase de cumprimento de sentença e alterações no
sistema processual ilustraram a busca de aprimoramento das regras, visando
à prestação da tutela jurisdicional mais célere e justa.
Contudo, as mais de 64 modificações sofridas pelo CPC vigente mostraram-se insuficientes à superação dos inúmeros problemas da Justiça,
especialmente no que se refere à tempestividade da prestação da tutela
jurisdicional.
Dessa constatação surgiu a defesa da necessidade de sistematização
das diversas mudanças com a criação de um novo diploma normativo que
implementasse e aprimorasse diversos institutos do processo civil.
Formou-se, então, a comissão de juristas responsáveis pela elaboração de um anteprojeto que culminou no Projeto de Lei 166/2010, no Senado
1

Juiz federal.
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Federal, posteriormente enviado à Câmara dos Deputados (Projeto de Lei
8.046/2010), um trabalho que foi fruto de esforço para o resgate da crença
no Judiciário e busca de tornar realidade a promessa constitucional de uma
justiça pronta e célere — conforme dispôs a exposição de motivos apresentada pelo presidente da Comissão de Juristas, ministro Luiz Fux.
Entre as inovações previstas no novo Código de Processo Civil, está
o aprimoramento do instituto do julgamento antecipado da lide.
Pela sistemática vigente, haverá a possibilidade do julgamento antecipado da lide quando a matéria controvertida for unicamente de direito e,
no juízo, já houver sido proferida sentença de total improcedência em outros
casos idênticos. Trata-se de situação em que há permissão para que seja
dispensada a citação, proferindo-se imediata sentença de improcedência,
uma inovação surgida no direito nacional com a Lei 11.277/2006.
Ao aplicar o dispositivo, a jurisprudência tem entendido que a sentença de improcedência prima facie deverá estar alinhada ao entendimento cristalizado nas instâncias superiores, especialmente no STJ e no STF
(REsp 1.109.398-MS). Isso porque os casos em que o CPC permite o julgamento liminar ou monocrático baseiam-se na solidez da jurisprudência
e, permitindo-se o contrário — prolação de decisões contrárias aos posicionamentos já consolidados —, a celeridade e racionalidade processuais
ficariam comprometidas.
O STJ também tem entendido não ser possível a aplicação da sistemática do art. 285-A do CPC quando o entendimento exposto na sentença,
apesar de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, divergir do
entendimento do tribunal de origem (REsp 1.225.227-MS).
Dispõe, ainda, o Código atual, que, caso haja impugnação da sentença
de improcedência, vindo o autor a interpor apelação, haverá a possibilidade
do juízo de retratação, permitindo-se que o juiz não mantenha a sentença
e determine o prosseguimento da ação. Não sendo esse o caso, mantida a
sentença, será ordenada a citação do réu para responder ao recurso, oportunidade em que exercerá o direito de contraditório para defender a rejeição
do pedido conforme inicialmente estabelecido pela decisão judicial.
Passemos a analisar o tratamento da matéria nos projetos de alteração do Código de Processo Civil.
A previsão do julgamento de improcedência prima facie encontra-se
no art. 307 do Projeto 166/2010, do Senado Federal, com a seguinte previsão:
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Projeto de Lei 166/2010 (Senado Federal)

Art. 307. O juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que se
fundamente em matéria exclusivamente de direito, independentemente da citação do réu, se este:
I – contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça;

II – contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III – contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido
se verificar, desde logo, a ocorrência, a decadência ou a prescrição.
§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em
julgado da sentença.
§ 3º Aplica-se a este artigo, no que couber, o disposto no art. 306.

Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 8.046/2010 ampliou as
hipóteses de aplicação do instituto. O art. 333 assim determina:
Projeto de Lei 8.046/2010 (Câmara dos Deputados)

Art. 333. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o
pedido que contrariar:
I – súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça;

II – acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III – entendimento firmado em incidente de resolução de demandas
repetitivas ou de assunção de competência;

IV – frontalmente norma jurídica extraída de dispositivo expresso de
ato normativo;
V – enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido
se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.
§ 2º Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em
julgado da sentença, nos termos do art. 241.
§ 3º Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em cinco dias.

63

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

§ 4º Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do
processo, com a citação do réu para apresentar resposta; se não houver
retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de quinze dias.

O que se observa é que ambos os projetos autorizam a improcedência
liminar do pedido toda vez que ele esbarrar na jurisprudência consolidada
dos tribunais superiores — súmulas e acórdãos preferidos em regime de
recurso repetitivo. A inovação trazida pela versão da Câmara é a previsão da
sua utilização no caso de precedente dos tribunais estaduais, quando a matéria discutida no processo seja sobre direito local — municipal ou estadual.
Sobre o inciso IV do projeto da Câmara dos Deputados, interessante
o comentário trazido pelo doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (2014),
que assim se manifesta:
A fórmula aprovada pelo Plenário, que diverge da previsão aprovada
pela Comissão especial (for manifestamente improcedente por contrariar o ordenamento jurídico), quer desempenhar o papel que, para
o Código atual, seria desempenhado pela “impossibilidade jurídica
do pedido”. O difícil será, em tempos de novas hermenêuticas, saber
identificar um pedido que contrarie “... frontalmente norma jurídica
extraída de dispositivo expresso de ato normativo”.

Outra inovação é a previsão de que o reconhecimento liminar da prescrição ou da decadência passa a ser uma hipótese de improcedência prima
facie, superando eventual divergência existente quanto ao Código atual, se
seria hipótese de sentença com ou sem resolução de mérito (CPC, art. 269,
IV e art. 295, IV, respectivamente). Da forma como prevista nos projetos
em análise, não mais haveria dúvida que a situação implica a resolução de
mérito, diferentemente do que ocorre no indeferimento da petição inicial,
em que o mérito está longe de ser apreciado.
A comunicação ao réu de que foi proferida decisão de mérito que lhe
foi favorável, no caso de não ter sido interposto recurso de apelação, é outra
inovação interessante. Isso porque a comunicação da sentença improcedente
permitirá que o réu venha a saber da existência de coisa julgada a seu favor
— informação essa inexistente na sistemática atual.
Do que se observa é que as inovações previstas nos textos dos projetos do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, como visto, positivam
o que facilmente pode ser constatada como sendo a evolução do instituto
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do julgamento de improcedência prima facie no direito nacional. Contudo,
o surgimento de novos questionamentos demandará que a doutrina e a jurisprudência continuem a se debruçar sobre o tema.
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A visão tridimensional do contraditório e sua
repercussão no dever de fundamentação das
decisões judiciais no processo democrático
Daniel Carneiro Machado1

1 Introdução
O presente artigo abordará criticamente a evolução da concepção
do princípio do contraditório, demonstrando que a sua visão meramente
formal como direito à bilateralidade da audiência, na qual uma das partes
argumenta e a outra simplesmente rebate o argumento, não tem mais espaço
de sustentação no paradigma do Estado Democrático de Direito.
Em sua perspectiva original e formal, o princípio do contraditório
inspirava a simples ideia de ciência bilateral e obrigatória dos atos do processo, bem como a possibilidade de contrariá-los. É a informação necessária a ambas as partes, a quem se deve assegurar a oportunidade de reação
(BEDAQUE, 2002, p. 20).
A referida concepção acarreta a superficialidade e, muitas vezes, a
inutilidade do debate travado pelas partes no processo, tendo em vista que
suas razões não precisam integrar a fundamentação do juiz, cuja sentença
seria uma consequência apenas da sua interpretação e convicção pessoal.
Essa interpretação reducionista do princípio do contraditório não se
compatibiliza com o modelo constitucional do processo, por permitir que
o julgador assuma metaforicamente o papel de verdadeiro “juiz Hércules2”,
onisciente, onipresente, dotado de qualidades e argumentos superiores,
capaz de dar a solução mais justa possível para os conflitos de interesse que
1
2

Juiz federal substituto.

O juiz Hércules é uma metáfora utilizada por DWORKIN para demonstrar as qualidades
excepcionais, quase divinas, do juiz que toma a melhor decisão em cada caso, respeitando o
princípio da integridade e garantindo a coerência do direito.
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lhe são submetidos, sem nem sequer considerar as razões apresentadas pelas
partes envolvidas na lide (DWORKIN, 1999, p. 377-492).
Noutro sentido, a concepção contemporânea do contraditório — denominada visão substantiva ou tridimensional — vai muito além da mera
manifestação e reação das partes, assegurando a participação democrática das partes na formação da convicção do julgador, que, por sua vez, não
transcenderá daquilo que foi debatido no processo para elucidação da lide
(garantia de não surpresa).
Desenvolve-se a ideia de que a colaboração das partes no processo é
indispensável à construção e eficácia da sentença (PICARDI, 1998).
A relevância do tema sobressai em razão do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do tratamento dado pelo projeto de
lei do novo Código de Processo Civil, que asseguram o contraditório em sua
tridimensionalidade.
Daí a importância do estudo que ora se propõe para demonstrar que a
justa composição da lide pressupõe, em qualquer situação, a participação das
partes em simétrica paridade, com efetivo direito de influência na construção
da fundamentação do provimento jurisdicional, como resultado legítimo do
processo democrático.

2 A evolução do contraditório formal ao contraditório substancial

A Constituição Federal de 1988 consagrou o princípio do contraditório no artigo 5º, inciso LV, dispondo que “aos litigantes, em processo judicial
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
O princípio do contraditório é considerado um dos mais relevantes
entre os corolários do devido processo legal e, da mesma forma que este, é
um princípio fundamental do processo democrático.
Ao longo do tempo, o estudo do contraditório apontou duas concepções distintas que se complementam no sistema processual contemporâneo para conferir real concretude ao processo democrático, quais sejam:
a concepção original de caráter formal e a visão moderna substantiva ou
tridimensional do contraditório.
A visão meramente formal do contraditório desdobra o princípio
apenas no direito à informação e à reação.
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O direito à informação refere-se à possibilidade de tomar conhecimento dos fatos em que se sustenta o processo, bem como de vista dos
documentos e de outros dados presentes nos autos, e ainda ter acesso a
todas as informações e atos que, de alguma forma, possam interferir no
julgamento.
Frise-se que o direito à informação como expressão do contraditório formal se concretiza durante todo o processo, ficando asseguradas
às partes a possibilidade de acompanhar e de ter ciência dos atos processuais.
O direito à reação, por sua vez, relaciona-se à elaboração e apresentação de argumentos contrários, fatos, documentos ou quaisquer instrumentos
legais que objetivem sustentar a posição defendida pela parte, demonstrando
o caráter dialético do processo.
Nelson Nery Junior (2009, p. 50) explica que “garantir-se o contraditório significa a realização da obrigação de noticiar (Mitteilungspflicht) e
da obrigação de informar (Informationspflicht) que o órgão julgador tem, a
fim de que o litigante possa exteriorizar suas manifestações”.
Também nas palavras de Alexandre Câmara (2006, p. 50), define-se o contraditório, sob o aspecto formal, como a mera “garantia de ciência
bilateral dos atos e termos do processo com a conseqüente possibilidade de
manifestação sobre os mesmos”.
Ou seja, a visão formal do contraditório estaria relacionada com a
expressão audiatur et altera pars (ouça-se a outra parte). O importante é
que se dê ao processo uma estrutura dialética. Se o autor propôs a sua ação,
tem o réu o direito de contestar. Se forem arroladas testemunhas por uma
das partes, a outra tem o direito de contraditá-las, interrogá-las e também
arrolar as suas. Se o autor arrazoou, deve ser dada igual possibilidade ao
réu (TESHEINER, 1993, p. 44).
A toda evidência, a visão formal do contraditório reduz sobremaneira
o alcance do referido princípio, na medida em que não confere importância
à finalidade do debate travado entre as partes no processo, permitindo que
o juiz não se vincule às razões aduzidas e que a sentença seja consequência
apenas da interpretação pessoal desse magistrado.
No sistema processual contemporâneo, a concepção do referido princípio se ampliou, a fim de que, como verdadeira garantia constitucional,
pudesse atingir sua verdadeira função no paradigma do Estado Democrático
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de Direito, qual seja, assegurar a participação democrática das partes na
construção do provimento jurisdicional.
Segundo lição de Leonardo Greco (2009, p. 540), a igualdade das
partes e a sua mera audiência bilateral no processo não satisfazem o contraditório participativo como instrumento do princípio político da participação
democrática. É necessário, segundo o autor, que o contraditório instaure um
diálogo humano, que permita a efetiva contribuição das partes na formação
da decisão. O juiz confere às partes a oportunidade concreta de apresentar
e debater seus argumentos, produzir as provas e influenciar a formação do
convencimento do juízo.
De acordo com a concepção contemporânea, não se pode mais,
na atualidade, acreditar que o contraditório se circunscreva ao dizer e
contradizer formal entre as partes, sem que isso gere uma efetiva ressonância (contribuição) para a fundamentação do provimento (NUNES,
2011, p. 81).
Por isso Dierle Nunes (2008, p. 211) adverte que o processo deve ser
estruturado em qualquer situação sob uma perspectiva comparticipativa e
policêntrica, ancorado nas garantias fundamentais previstas na Constituição,
constituindo um espaço público no qual se apresentam plenas condições
comunicativas para que todos os legitimamente interessados participem da
formação do provimento jurisdicional.
É nesse momento que se destaca a visão substancial ou tridimensional
do princípio do contraditório. Esse elemento substancial do contraditório é
chamado “poder de influência e de não surpresa”.
A������������������������������������������������������������������
dimensão substancial ou tridimensional do contraditório é ressaltada por Freddie Didier Jr. (2010, p. 52), segundo o qual:
Não adianta permitir que a parte simplesmente participe do processo. Apenas isso não é o suficiente para que se efetive o princípio do
contraditório. É necessário que se permita que ela seja ouvida, é claro,
mas em condições de poder influenciar a decisão do magistrado. Se
não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do
órgão jurisdicional — e isso é o poder de influência, de interferir com
argumentos, ideias, alegando fatos, a garantia do contraditório estará
ferida. É fundamental perceber isso: o contraditório não se efetiva apenas com a ouvida da parte; exige-se a participação com a possibilidade,
conferida à parte, de influenciar o conteúdo da decisão.
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Assim, enquanto que na concepção original do contraditório destacava-se o seu aspecto meramente formal, significando apenas o direito da parte
de ser informada dos atos praticados e de se manifestar no processo, a visão
contemporânea passa a considerá-lo sob três dimensões fundamentais e indissociáveis, quais sejam: a) direito de informação — o órgão julgador deve
informar às partes dos atos praticados no processo e sobre os elementos dele
constantes; b) direito de manifestação ou reação — é assegurado à parte o
direito de se manifestar oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos
e jurídicos constantes do processo; e, por fim, c) o direito de influência e de
não surpresa — que corresponde ao dever de o julgador conferir atenção
às razões relevantes apresentadas não somente para tomar conhecimento,
mas também para considerá-las detidamente quando do julgamento, sem
surpreender as partes com questões não debatidas.
O caráter tridimensional da referida concepção demonstra que o
contraditório tem diversas facetas, com destaque para o direito de influência
e de não surpresa, que constitui o aspecto substancial indispensável à concretude da participação democrática no processo. Ou seja, as partes deixam
de ser meros espectadores e sujeitos passivos à espera de uma decisão a
ser prolatada pelo juiz, como único intérprete do Direito, e passam a atuar
ativamente de forma a influenciar a construção da decisão.
A propósito, Humberto Theodoro Júnior e Dierle Nunes (2009, p.
125) ensinam que:
[...] o contraditório moderno constitui uma verdadeira garantia de não
surpresa que impõe ao juiz o dever de provocar o debate acerca de
todas as questões, inclusive as de conhecimento oficioso, impedindo
que, em “solitária onipotência”, aplique normas ou embase a decisão
sobre fatos completamente estranhos à dialética defensiva de uma ou
de ambas as partes.

Nesse mesmo diapasão, estabelece Zaneti Júnior (2007, p. 191):

É justamente no contraditório, ampliado pela Carta do Estado Democrático brasileiro, que se irá apoiar a noção de processo democrático, o
processo como procedimento em contraditório, que tem na sua matriz
substancial a “máxima da cooperação” (...). O contraditório surge então
renovado, não mais unicamente como garantia do direito de resposta,
mas sim como direito de influência e dever de debate.
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O direito de influência — marcante na visão tridimensional do contraditório — se corporifica no princípio da cooperação, a propugnar pela
formação de uma verdadeira comunidade processual, na qual atuam, em
conjunto e em simétrica paridade, todos os sujeitos do processo, partes e juiz,
contribuindo para a construção do provimento jurisdicional. Nas palavras
de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (2003, p. 26),

[...] a ideia de cooperação além de implicar, sim, um juiz ativo, colocado
no centro da controvérsia, importará senão o restabelecimento do
caráter isonômico do processo, pelo menos a busca de um ponto de
equilíbrio. Esse objetivo impõe-se alcançado pelo fortalecimento dos
poderes das partes, por sua participação mais ativa e leal no processo
de formação da decisão, em consonância com uma visão não autoritária
do papel do juiz e mais contemporânea quanto à divisão do trabalho
entre o órgão judicial e as partes.

Leonardo Greco (2005, p. 541) demonstra com precisão o direito
de influência na concepção atual do contraditório, que, segundo o referido
autor, recebe a denominação de contraditório participativo, no qual o juiz e
as partes atuam conjuntamente na solução da lide, in verbis:

[...] o contraditório deixou de ser um simples instrumento de luta entre
as partes para transformar-se num instrumento operacional do juiz, ou
melhor, um pressuposto fundamental do próprio julgamento. [...] Para
isso, o contraditório não pode mais apenas reger as relações entre as
partes e o equilíbrio que a elas deve ser assegurado no processo, mas
se transforma numa ponte de comunicação de dupla via entre as partes
e o juiz. Isto é, o juiz passa a integrar o contraditório, porque, como
meio assecuratório do princípio político da participação democrática,
o contraditório deve assegurar às partes todas as possibilidades de
influenciar eficazmente as decisões judiciais.

É certo que somente a partir da referida concepção contemporânea
do contraditório é que se poderá alcançar o “processo justo” defendido por
Comoglio (2004, p. 60). Com efeito, para ser justo não basta apenas que o
processo seja célere, mas principalmente que assegure a atuação de forma
adequada e efetiva de todas as garantias fundamentais, refletindo o devido
processo tal como preconizado pela Constituição.
A concepção tridimensional ou substantiva do contraditório como
direito de informação, reação e de influência exprime, em toda sua plenitude,
o caráter democrático do processo, possibilitando o debate participativo e
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pluralista para construção do provimento jurisdicional — essencial para o
processo justo.

3 A construção participativa da fundamentação das decisões judiciais
— dever de considerar os argumentos aduzidos pelas partes
No Estado Democrático de Direito, a legitimidade do Poder Judiciário
— único Poder da República cujos representantes não são democraticamente
escolhidos pelo povo — se dá pela fundamentação da decisão construída a
partir do discurso racional e participativo no processo.
Quando Fazzalari (2006) definiu o processo como o procedimento
realizado em contraditório entre as partes, ou seja, aquele procedimento
em que as partes participam, em igualdade de condições, da elaboração do
provimento final, ele revela que as partes são também, em certo sentido,
tão autores da sentença quanto o juiz. Ou seja, o sentido da norma jurídica
e a definição de qual norma regula determinado caso só se revelam em sua
inteireza quando os envolvidos participam plenamente desse discurso racional de aplicação (GALUPPO, 2001, p. 63).
Ou seja, na democracia, o processo decisório deve desenvolver-se em
ambiente discursivo propício à participação efetiva das partes e à valorização
da argumentação jurídica, visando sempre à definição e aplicação do que é
correto, válido ou devido.
A propósito, destaca-se o magistério de Robert Alexy (2007, p. 163):
A questão da legitimidade do Poder Judiciário surge sempre que se
pergunta sobre o alcance da norma constitucional expressa no enunciado de que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus
representantes eleitos ou diretamente” (art. 1º, parágrafo único). Se o
poder judicial não é exercido pelo povo “diretamente”, nem por meio
de “representantes eleitos”, impõe-se investigar o que torna justificável
a aceitação das decisões dos juízes por parte da cidadania.
A única possibilidade de conciliar a jurisdição com a democracia consiste em compreendê-la também como representação do povo. Não
se trata, obviamente, de um mandato outorgado por meio do sufrágio
popular, mas de uma representação ideal que se dá no plano discursivo,
é dizer, uma “representação argumentativa”.
Essa representação argumentativa é exercida não no campo das escolhas políticas — cujas deliberações versam (predominantemente)
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sobre o que é bom, conveniente ou oportuno —, mas no campo da
aplicação do direito, sob as regras do discurso racional por meio do
qual se sustenta e se declara o que é correto, válido ou devido.

Daí a relação intrínseca e direta entre o contraditório e a fundamentação das decisões judiciais no processo democrático, cujo pilar de sustentação
é a construção participativa do provimento jurisdicional.
É importante ressaltar que a visão tridimensional do contraditório
não só reflete na atuação das partes, mas principalmente na atuação do juiz.
De mero destinatário e expectador dos atos processuais, o juiz também alcançou a condição de ator processual ativo e comprometido com a condução
do processo de forma democrática e participativa.
Como justifica Bedaque (2002, p. 21):

Tanto quanto as partes, tem o juiz interesse em que sua função atinja
determinados objetivos, consistentes nos escopos da jurisdição. Os
valores determinantes do modo de ser do juiz na condução da relação
processual não são os mesmos vigentes no início do século. A crescente
complexidade das situações regidas pelo direito substancial, a enorme
disparidade econômica entre os sujeitos do direito, a integração cada
vez maior de culturas jurídicas diferentes, determinada pelo que se
convencionou chamar de globalização, tudo isso exige maior preocupação do representante estatal com o resultado do processo. Vem daí
a ideia do juiz participativo.

Dierle Nunes (2004, p. 41) também destaca o novo papel do juiz no
contexto da concepção do contraditório como direito de influência e de não
surpresa:

O processo que durante o liberalismo privilegiava o papel das partes
e que após os grandes movimentos reformistas pela oralidade e pela
instauração do princípio autoritário implementou um ativismo judicial
que privilegiava a figura do juiz passa em um estado democrático,
com a releitura do contraditório, a permitir uma melhora da relação
juiz-litigantes de modo a garantir o efetivo diálogo dos sujeitos processuais na fase preparatória do procedimento (audiência preliminar
para fixação dos pontos controvertidos), e na fase de problematização
(audiência de instrução e julgamento) permitindo a comparticipação
na estrutura procedimental

O direito de ampla participação e influência atua ainda, sob outra
ótica, como um limite ao poder do juiz, gerando a existência de um dever
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de debate por parte do julgador, mesmo nos casos em que seja possível e
recomendável a sua atuação de ofício (ZANETI JUNIOR, 2007, p. 196).
Em outras palavras, tudo o que o juiz decidir fora do debate travado
pelas partes implica surpreendê-las, ofendendo o caráter dialético e democrático do processo, mesmo que o objeto da decisão corresponda à matéria
apreciável de ofício, o que se denomina de princípio da não surpresa.
Sobre o tema, Carlos Alberto Álvaro de Oliveira (2003, p. 271) assevera que:

a liberdade concedida ao julgador na eleição da norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo iura novit curia, não dispensa a prévia ouvida
das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos ao litígio, em
homenagem, ainda aqui, ao princípio do contraditório. A hipótese não
é pouco comum porque são frequentes os empecilhos enfrentados pelo
aplicador do direito, nem sempre de fácil solução, dificuldade geralmente agravada pela posição necessariamente parcializada do litigante,
a contribuir para empecer visão clara a respeito dos rumos futuros do
processo. Aliás, a problemática não diz respeito apenas ao interesse
das partes, mas conecta-se intimamente com o próprio interesse público, na medida em que qualquer surpresa, qualquer acontecimento
inesperado, só faz diminuir a fé do cidadão na administração da justiça.
O diálogo judicial e a cooperação, acima preconizada, tornam-se, no
fundo, dentro dessa perspectiva, autêntica garantia de democratização do processo, a impedir que poder do órgão judicial e a aplicação
da regra iura novit curia redundem em instrumento de opressão e
autoritarismo, servindo às vezes a um mal explicado tecnicismo, com
obstrução à efetiva e correta aplicação do direito e à justiça do caso.

Nesse contexto, a fundamentação da decisão judicial não deve se
constituir apenas em uma justificativa racional do entendimento do julgador.
Deve demonstrar também que o juiz não só tomou ciência do conteúdo do
debate travado no processo e de todas as questões suscitadas, mas também
que todas elas foram apreciadas séria e detidamente (GRECO, 2010, p. 271).
O juiz, na fundamentação, mais do que analisar, deve resolver as
questões de fato e de direito. Portanto, fundamentar implica o dever de
expor, de forma lógica, as razões, de fato e de direito, que conduziram o magistrado até aquela decisão, devendo existir uma exteriorização racional do
convencimento do juiz como meio de comprovar o distanciamento judicial
de arbitrariedades.
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Com efeito, a exposição das razões de convencimento do julgador
estaria para a sentença assim como a causa de pedir está para a petição
inicial e as razões de defesa para a contestação. A par disso, as razões de
decidir devem constituir o acolhimento dos argumentos de uma das partes
e a rejeição de outros (DINAMARCO, 2004, p. 661).
Oportuno ressaltar que a relação direta entre a fundamentação e os
argumentos apresentados pelas partes não deve significar necessariamente
que todo e qualquer argumento deva sempre ser objeto de análise no provimento jurisdicional.
A fundamentação deve se ater aos pontos considerados relevantes,
vale dizer, àqueles capazes de infirmar a conclusão do julgamento. Do contrário, o dever de fundamentação se transformaria na obrigação de responder
questionários formulados pela parte inconformada com eventual derrota no
processo, o que comprometeria a eficiência da prestação jurisdicional, além
de permitir manobras protelatórias das partes.
Destarte, a decisão, no processo jurisdicional democrático, não pode
mais ser vista como expressão da vontade única do julgador e sua fundamentação ser vislumbrada como mecanismo formal de legitimação de um
entendimento que este possuía antes mesmo do debate travado no processo,
mas deve buscar legitimidade a partir da consideração dos aspectos relevantes e racionais suscitados por todos os participantes, informando razões
(na fundamentação) que sejam convincentes para todos os interessados
no espaço público, e aplicar o arcabouço jurídico existente sem inovações
subjetivistas (NUNES, 2008).

4 A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal

O Supremo Tribunal Federal também adotou a visão tridimensional
(substantiva) do contraditório e sua indispensável repercussão na fundamentação das decisões.
No julgamento do mandado de segurança 24.2683, publicado no Diário Oficial de 17/09/2004, cujo acórdão foi relatado pelo ministro Gilmar
3

Importante citar a ementa do Mandado de Segurança 24268:
Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há vinte
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Mendes, o plenário da Suprema Corte decidiu que a pretensão à tutela jurídica justa envolveria não só o direito de informação e de manifestação, mas
também o direito de influência, ou seja, o direito de as partes verem seus
argumentos contemplados pelo órgão julgador.
A propósito, o ministro Gilmar Mendes consignou em seu voto que:

Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão
julgador (Recht auf Berücksichtigung), que corresponde, obviamente, ao dever do juiz ou da Administração de a eles conferir atenção
(Beachtenspflicht), pode-se afirmar que envolve não só o dever de
tomar conhecimento (Kenntnisnahmepflicht), como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas (Erwägungspflicht).

No referido precedente, ficou consignado que a fundamentação das
decisões deriva da obrigação de considerar as razões apresentadas pelas
partes no processo, seja ele judicial ou administrativo, de modo que o julgamento pelo órgão sem a oitiva e a participação das partes envolvidas violaria
o âmago do contraditório.
A toda evidência, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal
no referido precedente também contribui para a participação democrática
no processo e, sobretudo, assegura na essência o direito ao contraditório
substantivo como direito de influência e de não surpresa.
anos. 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla
todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. Pretensão à tutela jurídica que envolve
não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos
contemplados pelo órgão julgador. 5. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno
do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas
implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. 7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de revogação de atos
administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 8. Distinção entre
atuação administrativa que independe da audiência do interessado e decisão que, unilateralmente,
cancela decisão anterior. Incidência da garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processo administrativo. 9. Princípio da confiança como elemento do princípio da
segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica. Aplicação nas relações jurídicas
de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para determinar observância do princípio
do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).
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Conforme se demonstrará a seguir, o novo Código de Processo Civil
poderá contribuir para que a jurisprudência se consolide nesse sentido,
admitindo a construção participativa da fundamentação das decisões.

5 O contraditório e a fundamentação das decisões de acordo com
o projeto de lei do novo Código de Processo Civil

Antes da análise do projeto de lei em debate no Congresso Nacional,
importante realizar uma breve contextualização da reforma processual.
Como é cediço, a necessidade de reforma do Direito Processual Civil
surgiu num contexto de alarmante morosidade e descrédito da atividade
jurisdicional em descompasso com a atividade econômica moderna, dotada
de sistema de ampla produção e distribuição de bens e serviços.
O aumento da litigiosidade, a demora da tramitação do processo e a
ausência de efetividade da tutela jurisdicional demonstraram a necessidade
de alteração do sistema processual brasileiro para adequá-lo à nova realidade
socieconômica e à funcionalidade das instituições.
Em decorrência disso, a partir de 1994, várias reformas processuais foram gradativamente implementadas no ordenamento jurídico, com o
escopo de conferir racionalidade, simplicidade, efetividade e celeridade à
prestação jurisdicional.
Com efeito, a criação de novos instrumentos e técnicas de julgamento, como a tutela antecipada, o julgamento imediato das ações repetitivas,
as súmulas impeditivas de recurso, a criação e a modificação das formas
de expropriação de bens (adjudicação, alienação particular, parcelamento
imobiliário), a introdução da fase de cumprimento de sentença no processo
de conhecimento (execução sincrética), entre outros, permitem concluir que
o Direito Processual Civil possui atualmente novas vestes, as quais estão
voltadas para a simplificação dos procedimentos judiciais e, por conseguinte,
agilização da prestação jurisdicional.
Nesse cenário de reformas pontuais da Lei 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, atual Código de Processo Civil, foi instituída pelo ato 379, de 2009,
do presidente do Senado Federal, uma Comissão de renomados juristas,
destinada a elaborar anteprojeto do novo Código de Processo Civil.
A Comissão de juristas entregou, em 8 de outubro de 2010, o seu
trabalho final, que se transformou no Projeto de Lei 166, do Senado Federal.
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Após a aprovação no Senado, o projeto de lei recebeu o número 8.046/ 2010
para tramitação na Câmara dos Deputados.
O referido projeto de lei sistematizou as reformas pontuais já implantadas na legislação em vigor, no intuito de conferir maior funcionalidade e,
ainda, introduziu várias inovações relevantes.

Por uma questão metodológica e em função das várias modificações já
introduzidas no referido projeto de lei, neste artigo científico será abordado o
projeto de acordo com o relatório final (parecer) apresentado pela Comissão
Especial instituída pela Câmara dos Deputados4, que fez uma sistematização
de todas as modificações.

O parecer do relator-geral, deputado Paulo Teixeira, foi aprovado
pelo Plenário da Câmara dos Deputados em 26 de março de 2014, tendo sido
elaborado a partir de um consenso entre os parlamentares após a realização
de inúmeras audiências públicas, de centenas de palestras e mesas redondas,
analisando outros projetos que já tramitavam no Congresso sobre a matéria
processual e, ainda, englobando cerca de 900 (novecentas) emendas dos
deputados.
Pois bem. A partir das referidas considerações iniciais, volta-se à
análise das propostas relacionadas com o princípio do contraditório e com
a fundamentação das decisões judiciais.

O texto do Projeto de Lei 8.046/2010, aprovado na Câmara dos Deputados, demonstra nítida preocupação do legislador de assegurar expressamente, no novo Código de Processo Civil, o contraditório como direito de
influência e de não surpresa e, por conseguinte, de garantir a participação
efetiva das partes na construção do provimento jurisdicional.
O projeto demonstra a necessidade de harmonia da lei ordinária
em relação à Constituição Federal da República, incluindo, expressamente,
princípios constitucionais na sua versão processual. Muitas regras foram
concebidas para dar concreção aos princípios constitucionais, como, por
exemplo, a regra de que o fato de o juiz estar diante de matéria de ordem
pública não dispensa a obediência ao princípio do contraditório.
4

No dia 16 de junho de 2011, foi criada e instalada pela Câmara dos Deputados a Comissão Especial
para emitir parecer sobre o Projeto de Lei 8.046/2010, tendo atualmente como relator-geral o
deputado Paulo Teixeira.
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Nesse contexto, também é consagrado como um dos princípios fundamentais do novo processo civil brasileiro o da cooperação, sobrelevando
os deveres de auxílio, de prevenção, de esclarecimento e o direito de participação das partes.
Pelo princípio da cooperação, as partes devem agir no sentido de
colaborar uma com a outra e com o órgão jurisdicional, para que o processo seja conduzido da melhor forma possível e, principalmente, para que o
provimento jurisdicional seja construído a partir do debate e argumentos
trazidos ao processo.
Essa nova postura das partes em face do juiz no direito processual
contemporâneo já era destacada nas palavras do professor Mancuso (2012,
p. 435):

[...] esse renovado contexto participativo pressupõe um ambiente de
colaboração entre os sujeitos da relação processual — juiz e partes
— em prol do desdobramento da verdade dos fatos e da consecução
de uma decisão justa e tempestiva, o que não se coaduna com um
exacerbado sistema adversarial, aderente à terminologia tradicional:
vencedor e vencido; sucumbente, executado, expressões que denunciam um processo visto como uma arena de combate, por onde se
espraia o direito em pé de guerra.

A propósito, cito a redação do art. 6º do projeto de lei: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. O referido princípio constitui
uma cláusula geral, que norteia a interpretação de todo o novo diploma,
repercutindo diretamente na atuação do julgador.
Com efeito, a participação democrática reclama que os agentes do
Estado, especialmente do Poder Judiciário, que não foram eleitos pela vontade popular, exerçam suas atribuições com a colaboração de todos que se
apresentem como interessados no processo de construção da decisão. Nas
palavras do deputado Paulo Teixeira:

[...] o projeto do novo Código de Processo Civil consagra, em combinação com o princípio do contraditório, a obrigatória discussão prévia da
solução do litígio, conferindo às partes oportunidade de influenciar as
decisões judiciais, evitando, assim, a prolação de “decisões-surpresa”.
Às partes deve-se conferir oportunidade de, em igualdade de condições,
participar do convencimento do juiz.
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[...] A necessidade de participação, que está presente na democracia
contemporânea, constitui o fundamento do princípio da cooperação.
Além de princípio, a cooperação é um modelo de processo plenamente coerente e ajustado aos valores do Estado democrático de direito.
Além da vedação de decisão-surpresa, o processo cooperativo impõe
que o pronunciamento jurisdicional seja devidamente fundamentado,
contendo a apreciação completa das razões invocadas por cada uma
das partes para a defesa de seus respectivos interesses (Parecer final
da Comissão Especial, p. 35/36).

Por isso, o julgador não “proferirá decisão contra uma das partes sem
que esta seja previamente ouvida” (art. 9º) e também não poderá “decidir
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado
manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício”
(art. 10º — princípio da não surpresa).
Visando assegurar a cooperação, a duração razoável do processo e o
contraditório como direito de influência e de não surpresa, o projeto do novo
Código processual confere destaque, ainda, à decisão de saneamento, que,
a partir da nova legislação, se tornará um dos momentos mais importantes
do processo.
O projeto esmiúça o conteúdo da decisão do saneamento, esclarecendo, por exemplo, o dever de se indicarem as regras sobre ônus da prova
e, principalmente, quais são as questões de direito relevantes para o julgamento do mérito. A delimitação das questões jurídicas relevantes preserva
o princípio da não surpresa e também delimita o debate entre os sujeitos
do processo, o que viabilizará a construção participativa do provimento
jurisdicional.
Eis a redação do art. 364 e dos parágrafos primeiro, segundo e terceiro do Projeto de Lei 8.046/2010, conforme aprovado pelo Plenário da
Câmara dos Deputados, in verbis:

Art. 364. Não ocorrendo qualquer das hipóteses deste Capítulo, deverá
o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:
I – resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II – delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade
probatória, especificando os meios de prova admitidos;
III – definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 380;
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IV – delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;
V – designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de cinco dias, findo
o qual a decisão se torna estável.

§ 2 º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, uma delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem
os incisos II e IV; se homologada, a delimitação vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de
direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja
feito em cooperação com as partes. Nesta oportunidade, o juiz, se for
o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações [...].

Como já sustentado neste estudo, o dever de considerar os argumentos das partes na decisão não pode ser visto de forma absoluta. Interpretação
contrária poderia acarretar abusos e engessamento da atividade jurisdicional, na medida em que o juiz seria obrigado, em qualquer caso, a responder
questionários e a analisar todas as questões levantadas no processo, mesmo
que incapazes de infirmar o julgamento.
A melhor interpretação é a de que o julgador deverá analisar detidamente apenas os argumentos considerados relevantes e, para tanto, deverá
delimitá-los previamente na fase do saneamento. Por argumentos relevantes, compreendem-se aqueles que podem, em tese, infirmar a conclusão do
julgamento, o que deverá ser sopesado em cada caso.
Finalmente, para dar concretude ao processo participativo — processo cooperativo nas palavras do deputado Paulo Teixeira —, o projeto
detalhou o alcance da fundamentação das decisões judiciais.
Especificou-se que, na hipótese de a sentença se fundamentar em
regras que contiverem conceitos juridicamente indeterminados, cláusulas
gerais ou princípios jurídicos, o juiz deverá expor, analiticamente, o sentido
em que as normas foram compreendidas, sob pena de nulidade por ausência
de motivação.
Além disso, com o objetivo de se impedir que os juízes escolham, de
forma unilateral e autoritária, o que será decidido e o que não, bem assim
para que demonstrem a efetiva análise de toda a controvérsia das partes,
positivou-se que não será considerada fundamentada a decisão, sentença
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ou acórdão que: I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de
ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo
concreto de sua incidência no caso; III – invocar motivos que se prestariam
a justificar qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador (art. 499, § 1º).
O inciso IV do § 1º do art. 499 é coerente com a disposição acerca da
fase do saneamento. Entende-se que a obrigação do julgador de considerar
todos os argumentos deduzidos no processo não é absoluta, limitando-se às
razões capazes de infirmar a conclusão do julgamento.
Enfim, o projeto de lei do novo Código de Processo Civil intenta positivar o princípio da cooperação como norteador da condução do processo,
acolhendo a visão tridimensional do contraditório, o que propiciará a construção participativa da fundamentação do provimento jurisdicional.

6 Conclusão

A presente pesquisa apresentou análise da visão tridimensional ou
substantiva do contraditório, demonstrando seu caráter essencial à legitimidade do processo democrático.
O contraditório não pode ser interpretado apenas como simples garantia formal de informação e reação, mas também como direito de influência
e de não surpresa, possibilitando, em qualquer caso, o debate participativo
e pluralista para construção do provimento jurisdicional.
Essa dimensão tridimensional do contraditório retrata sua própria
essência extraída da hermenêutica constitucional, compatibilizando-a com
o Estado Democrático de Direito.
A partir de tal concepção, pode-se sustentar que a fundamentação
das decisões deriva da obrigação de se considerarem detidamente as razões
relevantes apresentadas pelas partes no processo, seja ele judicial ou administrativo, de modo que o julgamento pelo órgão sem a oitiva e a participação
das partes envolvidas infringe o âmago do contraditório. Ou seja, na medida
em que os magistrados, diferentemente de outros órgãos do Poder, não são
eleitos, a legitimidade do provimento jurisdicional se dá pelo contraditório
em sua dimensão tridimensional.
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Com efeito, a fundamentação da decisão judicial não deve se constituir
apenas em uma justificativa racional do entendimento isolado do julgador. A
fundamentação deve ser fruto do debate travado no processo, com a participação, em simétrica paridade, de todos os sujeitos interessados, sob pena
de nulidade.
O Supremo Tribunal Federal também já se posicionou no sentido
da tridimensionalidade do contraditório, essencial ao processo judicial e
administrativo, assegurando às partes o direito de ver seus argumentos
analisados pelo órgão julgador, sob pena de nulidade do provimento.
Espera-se, destarte, a consolidação do entendimento jurisprudencial
sobre o tema a partir da aprovação do novo Código de Processo Civil, haja
vista as propostas do Projeto de Lei 8.046/2010, que visam positivar, no
sistema processual brasileiro, o princípio da cooperação combinado com o
contraditório como direito de influência e de não surpresa, assegurando, de
forma cogente, a construção democrática da fundamentação das decisões.
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A distribuição dinâmica do ônus da prova no projeto
do novo Código de Processo Civil: regra geral ou
subsidiária?1
Danielli Farias Rabêlo Leitão Rodrigues2

1 Introdução3
Sabe-se que, em decorrência da vedação ao non liquet, não é dado ao
juiz deixar de julgar uma causa por ausência de conhecimento da matéria
ou até por ausência de provas das alegações das partes. Por essa razão, há
a necessidade de que haja regra expressa a respeito de quem detém o ônus
da prova como forma de solucionar o impasse que existe quando o resultado
da instrução não é suficiente para formar o convencimento do magistrado
(dúvida insanável).
A cada dia fica mais claro que a regra de distribuição do ônus da prova
não pode ser rígida e invariável (estática), sob pena de se cometerem injustiças, negando-se aplicação a princípios constitucionais que devem nortear o
processo civil, a exemplo do direito individual de ação, do acesso à justiça, do
contraditório e da ampla defesa. O que parte da doutrina defende, e é adotado
no código projetado, é que a distribuição do ônus da prova deve ser orientada no sentido de exigi-la de quem tem melhores condições de produzi-la
(dinâmica), seja por questões econômicas, fáticas, de localização etc.
O objetivo deste trabalho é verificar em que situação é necessário
haver uma distribuição dinâmica das cargas da prova no processo civil, ana1

2
3

Este artigo foi desenvolvido como trabalho de conclusão da Jornada de Direito Processual Civil da
Escola de Magistratura Federal da 1ª Região — O Projeto do Novo CPC em Debate, ocorrida nos
dias 5 e 6 de junho de 2014, em Brasília/DF.
Juíza federal substituta.

Importante ressaltar que, até a data da entrega deste artigo, 4 de setembro de 2014, não havia sido
concluída a tramitação legislativa do projeto do novo Código, estando pendente a segunda votação
no Senado Federal.
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lisar o papel do magistrado neste processo e verificar se a teoria passará a
ter caráter de regra geral, ao lado da teoria estática, ou continuará a merecer
aplicação subsidiária a essa.

Como não poderia deixar de ser, a abordagem traçará um paralelo
entre a atual regulação legislativa do tema e as mudanças propostas pelo
projeto do novo Código de Processo Civil.

Trata-se de tema com importância prática para atividade cotidiana
dos atores do processo civil, partes, advogados e juízes. Ademais, apesar de
o projeto passar a prever o que grande parte da doutrina já pregava, nem
todos os contornos do assunto estão tão claramente dispostos no novel texto
e certamente despertarão novas discussões.
Neste artigo buscar-se-á enfrentar esse debate e oferecer possível
solução interpretativa, sem pretensão de se exaurir o tema ou todas as variáveis que um caso concreto pode apresentar.

2 Distribuição estática do ônus da prova (regra geral)
2.1 Art. 333 do CPC

Como regra geral, nos termos do destacado dispositivo legal, o ônus
da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao
réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
-los.

Em apertada síntese, portanto, a parte que alega os fatos deve prová-

Assim, recai sobre o autor o ônus de provar o fato constitutivo do
seu direito (inciso I). O réu, por sua vez, não terá sobre si o ônus de provar,
caso ofereça defesa de mérito direta, apenas negando os fatos que foram
alegados pelo autor. O réu só atrairá para si o ônus da prova se apresentar
uma defesa de mérito indireta, por meio da qual alegue outros fatos que
impeçam, modifiquem ou extingam o direito do autor (inciso II). De toda
forma, o ônus do demandado recairá sobre esses novos fatos ou afirmações
por ele alegados.
A regra geral da distribuição do ônus da prova nos leva a duas claras
conclusões.
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A primeira é a de que as partes não são tomadas de surpresa, pois
sabem de antemão quais os fatos terão que provar no decorrer do processo.
A segunda conclusão é a de que a regra clássica parte da premissa de
que as partes estão em condições de igualdade no que se refere ao acesso à
prova, o que nem sempre condiz com a realidade (ZUFELATO, 2012). Diante
da atual realidade social, por exemplo, diríamos que, em poucos casos, as
partes estão em igualdade material de condições.
Assim:

A despeito da previsibilidade que tal sistema estanque de distribuição
de ônus probatórios pode proporcionar, seus resultados são comumente criticados do ponto de vista da justiça. Afirma-se que, ao conhecer
desde já qual resultado será produzido no caso de ausência de provas,
uma das partes poderá se beneficiar das dificuldades da outra na produção probatória, restando silente quanto à produção de provas, na
expectativa de receber uma sentença favorável — ainda que não esteja
gasalhada pelo direito material (MACHADO, 2012, p. 301).

2.2 Ônus da prova. Regra de julgamento

O ônus da prova pode ser visto sob aspecto subjetivo e objetivo (ou
formal e material, nas lições de Barbosa Moreira).
O aspecto subjetivo diz respeito à distribuição do ônus entre as partes, as quais, cientes do seu encargo, deverão cumpri-lo, sob pena de obterem
um pronunciamento desfavorável. Trata-se de uma regra de conduta que
deverá ser adotada pelos demandantes se pretendem se sagrar vitoriosos
na ação. Sua essência está na autorresponsabilidade da parte.
Por outro lado, o ônus da prova também é regra dirigida ao juiz, conforme aspecto objetivo. Determina como o magistrado deverá julgar, caso
a instrução não tenha sido completa, restando alegações não comprovadas
pelas partes. Trata-se de regra de julgamento, a qual indica como deverá
ser o julgamento em caso de insuficiência das provas produzidas nos autos.
Leonardo Greco (2004, p. 81) bem resume esses aspectos:

As regras de distribuição do ônus da prova têm duplo objetivo: primeiramente definir a qual das partes compete provar determinado
fato, o chamado ônus subjetivo, em seguida, no momento da sentença,
servir de diretriz no encadeamento lógico do julgamento das questões
de fato, fazendo o juízo pender em favor de uma ou de outra parte
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conforme tenham ou não resultado provados os fatos que a cada uma
delas interessam, o chamado ônus objetivo.

Alguns doutrinadores questionam a utilidade da distinção, pois o que
importa é o resultado da instrução, e não quem produziu a prova (conduta
das partes). Isso porque, de acordo com o princípio da aquisição processual
ou da comunhão das provas, uma vez produzida, a prova pertence ao processo, não importando sua origem (das partes ou do magistrado), podendo
até mesmo ser usada em desfavor do litigante que a produziu.
Nas palavras de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira
(2009, p. 75):
Na realidade, ao julgador é suficiente que verifique se o resultado da
instrução foi completo ou não. Se completo, irrelevante é quem foi o
responsável pela produção da prova — se o titular do ônus de produzi-la ou, eventualmente, a contraparte. Uma vez trazida a prova ao feito
ela se desgarra daquela que a produziu, passando a fazer parte do
processo — é o que dispõe o princípio da aquisição processual ou da
comunhão das provas. Mas se incompleto (o resultado da instrução),
deverá ater-se ao caráter objetivo do ônus probatório, investigando
qual das partes foi responsável pela sua incompletude, para que suporte os prejuízos da inexatidão fática que permaneceu nos autos. E
essa preocupação só deve acometer o magistrado depois de finalizada
a fase instrutória.

O importante é perceber que, diante de uma instrução insuficiente,
em que alegações centrais deixaram de ser provadas, o magistrado lançará
mão da regra de distribuição do ônus da prova, julgando desfavoravelmente
à parte que tinha o encargo de provar e dele não se desincumbiu. E é justamente porque a regra geral de distribuição é prevista prévia e abstratamente
que detém a natureza de norma de julgamento e só será utilizada pelo juiz
na hora de proferir a sentença. Não há surpresas para as partes quanto a
deter o ônus de provar suas próprias legações.
A rigor, a regra geral não determina a conduta que deve ser adotada
pelas partes — o que decorre da diferença entre obrigação e ônus4 —, apenas
define quem responderá pela ausência de determinada prova.
4

É muito comum que os conceitos de ônus e obrigação sejam confundidos. A obrigação é a consequência do descumprimento de um dever jurídico, podendo o devedor ser compelido a prestá-la, uma vez

92

IV Jornada de Direito Processual Civil

Além disso, é regra subsidiária, dado que só vai ser aplicada se, ao
final da instrução, o magistrado verificar que o fato probando ficou sem
prova. Nesse caso, o juiz irá considerar o fato como inexistente, julgando
desfavoravelmente à parte que tinha o ônus de comprová-lo.

3 Inversão do ônus da prova

Há casos em que a distribuição do ônus da prova se dará de forma
diferente do previsto na regra geral, inserta no art. 333 do CPC.
Para alguns doutrinadores, uma primeira espécie de inversão do
ônus da prova seria a ope legis ou legal. Como a denominação indica, haveria
a distribuição diversa do ônus sempre que a lei assim estabelecesse. Esta
não nos parece ser, porém, uma espécie de inversão ao ônus da prova, mas
apenas uma exceção à regra geral. Isso porque a própria lei já estabelece,
abstratamente, a quem cabe o ônus da prova diante daquela situação específica. Assim, o magistrado e as partes já saberão previamente a quem cabe
fazer prova daquelas alegações de fato, de maneira que aqui também estamos
diante de uma regra de julgamento. Como a regra geral de distribuição do
ônus da prova, as hipóteses de inversão legal são previamente conhecidas
das partes, pois estabelecidas abstratamente na legislação. Pode-se citar
como exemplo os arts. 12, 14 e 38 do CDC5.
A inversão do ônus propriamente dita pode ser convencional ou ope
judice (ou judicial).

5

que do descumprimento decorre um direito subjetivo ao credor. O ônus, por sua vez, é o encargo
atribuído a uma das partes, o qual não decorre do direito de outrem. É o próprio detentor do ônus que
tem interesse em cumpri-lo, sob pena de sofrer as consequências caso não atinja esta finalidade.

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador, respondem,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilização e riscos.
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe
a quem as patrocina.
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A inversão convencional do ônus da prova se dá mediante acordo
de vontade entre as partes. O parágrafo único do art. 333 do CPC apenas a
proíbe quando a prova recair sobre direito indisponível ou quando tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Existe ainda uma
exceção à inversão convencional, aplicável especificamente às relações de
consumo, que considera nula a convenção que trouxer prejuízo ao consumidor (art. 51, VI, do CDC).
Por fim, tem-se a inversão do ônus da prova judicial, a qual é determinada pelo juiz, com base em requisitos estabelecidos pela lei. Esta é a
hipótese do art. 6º, VIII, do CDC, segundo o qual o magistrado pode inverter
o ônus da prova a favor do consumidor, caso a alegação seja verossímil ou
seja ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Como
se pode perceber, essa inversão não é automática, mas depende da existência
de uma relação de consumo, do preenchimento de um dos requisitos legais
(verossimilhança da alegação ou hipossuficiência econômica ou fática do
consumidor) e da decisão judicial.
A inversão ope judicis privilegia o princípio da isonomia, não podendo ficar restrita às relações de consumo, tendo em vista que grande parte
das relações atuais é marcada pela desigualdade entre as partes. A teoria
da distribuição dinâmica do ônus da prova visa justamente a corrigir esta
disparidade.

4 Distribuição dinâmica do ônus da prova

A teoria clássica da distribuição do ônus da prova, identificando a
parte onerada prévia e abstratamente, por não levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, acaba causando injustiças e ferindo de morte
princípios constitucionais aplicados ao processo civil, a exemplo da isonomia,
devido processo legal, acesso à justiça, contraditório e ampla defesa.
Como forma de minimizar essas disparidades decorrentes da aplicação inflexível da teoria estática, surge a teoria da carga dinâmica do ônus da
prova, desenvolvida pelo doutrinador argentino Jorge W. Peyrano, na obra
Cargas Probatórias Dinâmicas. Segundo prega, o ônus da prova deve ser
atribuído à parte que tem melhores condições de produzi-la, independentemente de quem alegou o fato, numa tentativa mais realista de encontrar
a verdade real. Essa maior facilidade de produzir a prova pode decorrer de
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questões financeiras, técnicas, ou até de proximidade em relação aos fatos
que se pretenda provar.
Em síntese da teoria, anota Wilson Alves de Souza (1999 apud DIDIER
JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2009, p. 93):

Teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (e a similar teoria
do princípio da solidariedade e cooperação) de Jorge W. Peryano e
Augusto M. Morello (na verdade, seus principais mentores): surgiu
na Argentina onde os ditos autores, a partir da concepção do processo como situação jurídica de Goldschimdt, passaram a defender
a repartição dinâmica do ônus da prova. Baseando-se nos princípios
da veracidade, boa-fé, lealdade e solidariedade (com atuação do juiz),
defendem que é necessário levar em conta as circunstâncias do caso
concreto, para atribuir-se o ônus da prova àquele que tem condições
de fazê-lo; impõe-se uma atuação probatória da parte que tem mais
condições de produzi-la. E o juiz, verificando que houve uma violação
ao dever das partes de cooperação e solidariedade na apresentação
de provas, deve proferir decisão contrária ao infrator. Tudo isso, no
intuito de que o processo alcance seus fins, oferecendo prestação jurisdicional justa.

Essa teoria tem por base uma interpretação sistemática e sociológica do direito processual civil moderno, permitindo que questões formais
sejam superadas em prol das questões de fundo (princípio da instrumentalidade das formas). Proporciona não apenas o direito fundamental de ação
(art. 5º, XXXV, da CRFB), mas também o acesso à justiça. Assim, deixa-se
de penalizar a parte que tinha o ônus de provar, mas não tinha condições
fáticas de produzir a prova, se a outra parte tem melhores condições de
fazê-lo. Com esse artifício, resolve-se a questão da prova impossível ou
prova diabólica.
A ideia por trás da distribuição dinâmica do ônus da prova é claramente a de igualdade substancial entre as partes, de maneira que o sistema permita que sejam igualadas, de acordo com as peculiaridades do caso
concreto.
A distribuição dinâmica do ônus da prova, porém, só deve ser utilizada quando a regra geral estabelecida no art. 333 do CPC não se mostrar
adequada. Trata-se de um sistema excepcional em relação às diretrizes previamente fixadas pelo legislador, cujo uso deve ser precedido de cautela e
avaliação da necessidade pelo magistrado.
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5 Momento da distribuição diversa do ônus da prova
Como visto, a distribuição do ônus da prova é regra de julgamento.
Como ela já vem estabelecida previamente na lei, seja na regra geral ou nas
exceções a esta previstas na legislação (inversão ope legis), as partes já sabem
de antemão se detém o ônus de provar as alegações de fato controvertidas.
Assim, no momento de proferir a sentença, caso o magistrado considere que
falta prova de fato imprescindível para o deslinde da demanda, proferirá julgamento desfavorável à parte que deveria ter produzido a prova e não o fez.
Já a inversão do ônus da prova, seja ela ope judicis ou decorrente da
distribuição dinâmica do ônus da prova, é claramente uma regra de processo,
regra de atividade, e não regra de julgamento.
Não pode o magistrado inverter o ônus da prova na sentença, sem
ao menos ter dado a oportunidade de a parte a quem está atribuindo o ônus
desincumbir-se da prova. A inversão do ônus da prova deve ser anunciada
antes da sentença e a tempo de a parte onerada cumprir o encargo probatório. Esse foi o entendimento que se consolidou perante a 4ª Turma do STJ,
contando com o apoio da maioria da doutrina.
Existe, porém, corrente que considera que, mesmo a inversão do
ônus da prova, é regra de julgamento, por considerar que as partes têm a
obrigação de produzir todas as provas necessárias ao convencimento do
julgador, independentemente de ostentarem o ônus da prova, em atenção
ao princípio da lealdade processual. Trata-se do entendimento, por muito
tempo, defendido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Apenas por ocasião do julgamento do Resp 802832/MG, que a Segunda Seção do STJ pacificou a divergência de entendimento entre as Terceira
e Quarta Turmas, decidindo que a inversão do ônus da prova é regra de
procedimento, e não de julgamento6.
6

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO
CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO “OPE JUDICIS” (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da
prova pode decorrer da lei (ope legis), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço
(arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial (ope judicis), como no caso dos autos, versando
acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts.
12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.
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Conforme pensamos, de fato, a tomada da inversão do ônus da prova
como regra de procedimento é a que melhor se adéqua aos princípios constitucionais que iluminam o direito processual civil moderno. A adoção deste
entendimento não significa que as partes estão desobrigadas de agir com
lealdade processual, apenas determina que haja transparência sobre quem
deve produzir aquela prova, antes que haja a preclusão dessa produção. Se a
decisão acerca de quem deverá provar aquele fato for estabelecida antes ou
durante a instrução do processo, será possível discutir quem tem melhores
condições de produzir a prova, evitando-se surpresa para as partes.
Ademais, a decisão do juiz que, na fase de saneamento, inverte ou distribui o ônus da prova diversamente do previsto na regra geral, tem natureza
interlocutória e, portanto, é desafiável por meio de agravo de instrumento,
que tem como uma de suas características permitir a retratação do julgador.

6 Análise do tema à luz do projeto do novo CPC

A grande novidade do código projetado em relação ao sistema probatório é, sem dúvida, a previsão legislativa da teoria da distribuição dinâmica
do ônus da prova.
E foi no Substitutivo da Câmara dos Deputados 8.046/2010 que o
tema ganhou minuciosa regulação7.

7

A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o
ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina.
Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão “ope judicis” ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz
(sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, § 1º, do Projeto de Código
de Processo Civil.
A inversão “ope judicis” do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento
do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo,
a reabertura de oportunidade para apresentação de provas.
Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO. (REsp 802832/MG, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção,
julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011).

De acordo com Relatório da comissão especial destinada a proferir parecer ao Projeto de Lei 6.025,
de 2005, do Senado Federal, ao Projeto de Lei 8.046, de 2010, da Câmara dos Deputados, e outros,
que tratam do Código de Processo Civil (http://s.conjur.com.br/dl/redacao-final-aprovada-camara.pdf), tem-se como uma das principais modificações do Projeto de Lei do Senado 166/2010: “21)
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Com efeito, é mantida a regra geral de que o ônus da prova cabe à
parte que alega, bem como a hipótese de inversão consensual.

Porém, inovando em relação ao que hoje estabelece o CPC de 1973,
prevê o projeto do novo CPC (no texto aprovado do Substitutivo da Câmara
dos Deputados 8.046/2010):

Art. 380. § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades
da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade
de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da
prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada.
Neste caso, o juiz deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe foi atribuído. § 2º A decisão prevista no § 1º deste
artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo
pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Muito embora a jurisprudência, empurrada pela doutrina, viesse
timidamente aplicando a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
o novo CPC suprirá a omissão legislativa sobre o tema. Se ainda não existe
consenso acerca da aplicação da teoria, nem definição precisa dos seus contornos, o que acabava por não encorajar sua utilização por parte significativa dos aplicadores do direito, o código projetado pretende superar essas
dificuldades, daí a grande importância do estudo do tema.

O projeto do novo CPC também deixa claro que a distribuição do ônus
da prova é regra de procedimento, estabelecendo que deve ser definida na
decisão de saneamento e organização do processo.
Direito probatório. a) Distribuição dinâmica do ônus da prova — o projeto do Senado Federal consagrou a conhecida técnica da distribuição dinâmica do ônus da prova, amplamente aceita pela
doutrina nacional e já consagrada em nível jurisprudencial, inclusive pelo Superior Tribunal de
Justiça. Sucede que o regramento proposto pelo Senado Federal estava tecnicamente equivocado:
confunde-se ônus da prova com o encargo financeiro para produção da prova. Além disso, não se
especificam os pressupostos que autorizam a redistribuição do ônus da prova. Propõe-se, então,
nova redação para o artigo sobre o ônus da prova, de modo a se consagrar: a) a regra geral de distribuição do ônus da prova; b) a possibilidade de redistribuição, nos casos de prova diabólica ou de
maior facilidade de obtenção da prova contrária; c) possibilidade de redistribuição consensual do
ônus da prova. Com esse regramento, o Brasil passa a ter o código com a disciplina mais minuciosa
e tecnicamente correta sobre a distribuição do ônus da prova de que se tem notícia”.
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Ademais, deve-se estar diante de uma das hipóteses de cabimento estabelecidas no dispositivo do projeto que previu a teoria: “nos casos previstos
em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”.
Todavia,

[...] ainda que a nova lei processual não trouxesse qualquer disposição
a respeito, a dinamização da regra de distribuição do ônus da prova
ainda seria possível, pois, conforme demonstrado ao longo deste sucinto trabalho, pode ser considerada, de imediato, como decorrência dos
poderes instrutórios do juiz. Se este tem o poder-dever de determinar
que sejam trazidos aos autos todos os elementos de prova relevantes
à reconstrução dos fatos e à formação de seu convencimento, tem, por
corolário, o dever de imputar a consequência do descumprimento de
sua ordem, à parte que não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado (MORAES, 2013, p. 80).

A possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova por convenção das partes é repetida, com as mesmas ressalvas já existentes no CPC
atual: vedada quando a prova recair sobre direito indisponível ou quando
tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

7 O papel do juiz na distribuição diversa do ônus da prova

Percebe-se, atualmente, uma tendência à ampliação dos poderes
instrutórios do magistrado. Assim anotou Fredie Didier Junior, Paula Sarno
Braga e Rafael Oliveira (2009, p. 22-23):

No ordenamento jurídico brasileiro, nada obstante ainda se perceba,
na doutrina e na jurisprudência, certa resistência à iniciativa probatória do magistrado — fruto de reminiscência histórica de um tempo
em que se tinha visão eminentemente privatista do direito processual — pode-se dizer que hoje, com o desenvolvimento de uma visão
oposta, que enxerga o processo civil sob um ângulo mais publicista,
a tendência é de conferir ao Estado-juiz amplos poderes instrutórios.
Segue-se a tendência de adoção do inquisitorial system observada nos
países latino-americanos, conferindo-se maior relevância à iniciativa
probatória oficial.
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Não há como deixar de reconhecer que a possibilidade de distribuição
das cargas dinâmicas da prova aumenta os poderes do juiz na condução do
processo, na medida em que poderá definir casuísticamente como as distribuirá. De fato, na distribuição estática do ônus da prova, as partes sabem
previamente quais fatos terão que provar ao longo da prova, e ao juiz cabe
apenas exigir o que previamente estava estabelecido na lei.
Algumas vozes na doutrina se levantam em oposição à consagração da teoria no projeto do novo CPC, por considerar que “o instituto da
inversão do ônus da prova, sem a presença de qualquer critério para sua
imposição a uma das partes, poderá, não somente ser um instrumento à
disposição do magistrado para suprir certas deficiências do material probatório, mas também ser foco de abuso, de decisões arbitrárias e ativistas”
(BALESTEROS, 2012).
João Batista Lopes (2012, p. 231-242) considera que o uso de termos genéricos pode ser um risco à segurança das partes, sugerindo uma
definição precisa das hipóteses em que a distribuição diversa do ônus seria
possível:
A orientação adotada merece encômios, seja porque escorada em autorizada doutrina, seja por atender aos escopos do modelo constitucional de processo, notadamente preocupada com a efetividade e com
o princípio do contraditório.
Contudo, os termos genéricos utilizados no artigo — “circunstâncias
da causa e peculiaridades do fato”; “impondo-o à parte que estiver em
melhores condições de produzi-la” — conferem ao juiz poder demasiado, a gerar risco de insegurança para as partes.
[...]
Diante disso, afigura-se mais adequado restringir o poder judicial de
aplicação da teoria às hipóteses de impossibilidade material ou excessiva onerosidade na produção da prova. Assim, estariam abrangidas as
“provas diabólicas” e as hipóteses em que a parte se visse em extrema
dificuldade para se desincumbir do respectivo ônus.

Em nossa opinião, essa ampliação dos poderes do juiz é salutar, mas
deve ser usada com cautela e com responsabilidade. Quando se leva em
consideração todos os fundamentos que dão base à teoria da distribuição
dinâmica do ônus da prova percebe-se que ela é a que melhor atende os
princípios informadores do processo civil moderno, inclusive de índole
constitucional.
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Ademais:

Não nos parece, também, que a flexibilização das regras sobre o ônus
da prova traduza tendência autoritária. Afinal, desde Bentham, para
quem o ônus da prova incumbia a quem pudesse produzi-la mais facilmente e com menores inconvenientes já se sustentava a ideia da
flexibilização. Além disso, a jurisprudência pátria já vem admitindo a
chamada teoria das cargas dinâmicas, razão por que não se justificam
as críticas à orientação adotada no Projeto (LOPES, Maria Elizabeth,
2012, p. 304-305).

Não se pode esquecer que a premissa considerada pela regra estática
do ônus da prova, no sentido de que existe igualdade formal entre as partes,
na maioria das vezes, não coincide com a situação real dos litigantes. E esse
desequilíbrio de forças entre autor e réu acaba por comprometer os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como levar a julgamentos
injustos8.
Já se viu que apenas a fixação do ônus da prova previamente pela lei
não é suficiente para garantir a igualdade de condições entre as partes, tendo
em vista que não é possível levar em conta as peculiaridades de cada caso
concreto. “A igualdade substancial exige, no aspecto processual, que tanto a
legislação quanto o magistrado garantam, aos litigantes, paridade e igualdade
de armas e condições equilibradas durante todo o curso do procedimento”
(REDONDO, 2011, p. 93).
O risco de que haja abuso desse poder por parte do magistrado é
minorado diante da necessidade de que a decisão seja bem motivada. Além
disso, a decisão é controlável por meio de recurso de agravo, no qual a parte
8

Neste sentido: esta interpretação doutrinária da regra de distribuição do ônus da prova — considerando-a uma regra geral, passível de ser alterada pelo juiz de acordo com o caso concreto sob
análise, pretende ser positivada pelo Projeto do novo Código de Processo Civil – PLC 8.046/2010,
pondo fim às discussões acerca de sua legitimidade e consolidando o atendimento de que mais
importante do que a fixação do julgador em critérios formais é a sua preocupação com a busca da
verdade e, por meio dela, com o proferimento de decisões justas. Não há dúvida de que, entre todas
as frustrações que a jurisdição pode causar às pessoas, a mais grave é a emissão de um provimento
injusto (MORAES, Denise Maria Rodríguez. A dinamização da regra de distribuição do ônus da
prova como instrumento de busca da verdade e de efetivação da justiça. Revista de Processo. ano
38. vol. 226. dezembro/2013. pp. 79-80).
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poderá confrontar os motivos utilizados pelo juiz para distribuir diversamente o ônus da prova.

8 Manutenção do caráter subsidiário da distribuição dinâmica do
ônus da prova

Com a previsão expressa da teoria das cargas dinâmicas da prova
pelo novo CPC, o sistema probatório contará com duas regras gerais acerca
da distribuição do ônus da prova (regra estática e regra dinâmica)?
Na opinião de Bruno Garcia Redondo (2010, p. 22), com a aprovação
do novo Código Civil, a regra de distribuição dinâmica do ônus da prova
deixará de ser mera exceção, passando a ser regra geral, ao lado da regra
estática:
Primeiramente, a consagração de duas regras gerais distintas de distribuição de ônus da prova em dois caputs de artigos impõe o reconhecimento de que se tratam de regras — gerais — independentes e
de igual hierarquia: distribuição estática no art. 261 e distribuição
dinâmica no art. 262 do PLS 166/2010. Inafastável, pois, a seguinte
conclusão: pela nova técnica, terá o juiz duas regras gerais à sua disposição, cabendo-lhe optar, caso a caso, pela distribuição dinâmica ou
pela carga estática, privilegiando, sempre, aquela que se demonstrar
a mais propícia à obtenção de um resultado justo. Assim, como vimos
sustentando até aqui, a distribuição dinâmica do ônus da prova deixa
de ser mera exceção, passando a ser, senão a própria regra geral, um
dos regramentos gerais.

Parece-nos mais acertado, porém, que a distribuição do ônus da prova
continue sendo tomada como subsidiária à regra geral.
Em primeiro lugar, entre o texto aprovado no Senado Federal e o
substitutivo aprovado na Câmara dos Deputados, existe a diferença de
que, no primeiro, as duas teorias eram positivadas em artigos independentes, passando a teoria da distribuição dinâmica a ser prevista como
parágrafo do dispositivo que estabelece a regra estática em seu caput,
neste último.
A posição topográfica apenas reforça que a distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser subsidiária à regra clássica, mas essa seria a mesma conclusão a que se chegaria, mesmo que as regulações se
estabelecessem(çam) em cabeças de dispositivos independentes.
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A regra geral da distribuição estática é prevista a priori na legislação.
Ela serve de norte para as partes avaliarem a conveniência de aforar uma
ação judicial ou para traçarem estratégias de atuação. Ao se depararem como
partes em uma ação judicial, os litigantes já sabem que ostentam o ônus de
provar suas alegações. Esta regra causa menos surpresas (é prevista abstrata
e previamente) e menos incidentes processuais (é regra de julgamento e só
vai ser utilizada em caso de instrução deficiente). Ademais, já está arraigada
na cultura processual.
A regra da distribuição dinâmica foi imaginada como forma de solucionar injustiças que decorrem da aplicação invariável da teoria clássica.
Todavia, como se pode ver ao longo deste trabalho, a teoria ainda encontra
vozes contrárias da doutrina, sob alegação de conceder poderes demasiados ao juiz, havendo riscos de cometimento de abusos. Ademais, deve ser
aplicada ainda na fase de saneamento, abrindo margem para discussões
acerca da sua decretação, com possibilidade de interposição de sucessivos
recursos.
Pois bem. A escolha da regra de distribuição do ônus da prova não
pode ser aleatória. Segundo pensamos, a distribuição dinâmica só deve ser
imposta uma vez demonstrado que a regra estática não pode ser aplicada
por ferir a igualdade substancial das partes, na hipótese de a parte que não
alegou o fato ter mais facilidade para demonstrá-lo. Essa premissa, inclusive, deve fazer parte da fundamentação da decisão judicial que determina a
inversão ope judicis do ônus da prova, em sentido lato.
Com isso, não estamos afastando todas as elogiosas finalidades da
aplicação da regra das cargas dinâmicas do ônus da prova, enaltecidas ao
longo deste trabalho. Mas parece-nos evidente que, quando a situação processual das partes permite a aplicação da regra de distribuição estática, o
processo tende a ser mais célere, mais transparente e mais estável, sem
discussões paralelas ao mérito da demanda.
A regra clássica de distribuição do ônus da prova continua a ser a
regra geral do sistema probatório, mas agora mitigada pela distribuição
dinâmica.

9 Conclusão

O sistema probatório ainda é regido pelo princípio dispositivo, segundo o qual cabe às partes a produção das provas, e ao juiz, apreciá-las. As
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profundas desigualdades sociais, porém, não permitem mais que o juiz se
mantenha numa posição estática.
As desigualdades econômicas e sociais são capazes de produzir resultados distorcidos por insuficiência do acervo probatório, podendo haver
sérios prejuízos para a parte que não provou por que não tinha condições
de fazê-lo.
O Projeto repete a regra da distribuição estática, mas agora mitigada
pela ingerência do juiz na distribuição diversa do ônus da prova, segundo
as peculiaridades do caso concreto, numa tentativa de conferir equilíbrio
substancial às partes, encontrar a verdade real e fazer justiça social.
O papel do magistrado na aplicação das cargas dinâmicas é amplo,
porém limitado. A decisão é sindicável e precisa ser motivada, como todas
as demais. A possibilidade de abuso existe, mas as vantagens da teoria que
permite a correção de graves distorções é exponencialmente maior que
aquele risco.
A inversão do ônus da prova e a distribuição dinâmica são medidas
excepcionais que só devem ser aplicadas se a regra geral não atender
aos fins sociais. Ao contrário desta, não pode ser decretada na sentença,
sem que antes seja dada oportunidade às partes de se desonerarem do
encargo durante o desenvolvimento do processo. Entendimento diverso levaria a consequências nefastas, tal qual a causada pela aplicação
inflexível da regra geral, justamente o que se pretende combater com as
regras de inversão.
E este caráter excepcional da distribuição dinâmica do ônus da prova
deve ser tomado como medida subsidiária à teoria estática, mesmo após a
aprovação do projeto do novo Código de Processo Civil.
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A constitucionalização do Processo Civil
Eudóxio Cêspedes Paes1

Sabe-se que a forma escrita do processo civil e a linguagem jurídica
formal podem fazer com que o intérprete ignore a complexidade dos fatos
que lhe estão subjacentes, desconsiderando a contextualização do conflito
(LUCON; GABBAY, 2007, p. 93). Assim sendo, os institutos processuais devem ser compreendidos de forma extensiva, de maneira a possibilitar que
o acesso ao Judiciário implique a garantia de tudo o que seja necessário e
exigível para que aquele que tem direito à tutela possa efetivamente obtê-la
(NUNES, 2010, p. 179).
Esse novo prisma interpretativo é imprescindível para a exata compreensão das peculiaridades do processo coletivo. Reflete uma tendência
existente em todos os campos do direito, a qual considera que os institutos
processuais devem ser compreendidos de acordo com a ordem constitucional vigente e a partir dela, fixando-a como vetor para a interpretação dos
dispositivos da legislação infraconstitucional.
Tal tendência se denomina de constitucionalização do processo civil
e deve ser compreendida de acordo com o trilhar histórico em que o Estado e o próprio direito têm percorrido nas últimas décadas. Necessária, por
conseguinte, uma abordagem desse panorama histórico.
Após a 2ª Guerra Mundial, vieram a público os horrores praticados
pela Alemanha nazista. As violações a direitos humanos havidas em larga
escala e com suposto fundamento na ordem jurídica vigente fizeram com
que a Ciência do Direito aprofundasse a discussão a respeito do problema
da Justiça na aplicação da norma. Entendeu-se, naquele momento, que o
discurso de rígida separação entre o direito e a moral havia se revelado extremamente perigoso, na medida em que servira de justificativa para todo
tipo de atrocidade praticada por estados totalitários.
1

Juiz federal. Especialista em Processo Civil pela Fanese e mestre em direito, Estado e Constituição
pela Universidade de Brasília.
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Talvez o maior expoente dessa crítica da ciência do direito à concepção positivista tenha sido Gustav Radbruch. Professor da Universidade de
Heidelberg, o jurista era originariamente adepto do Positivismo, pois entendia que essa corrente de pensamento garantia segurança jurídica à sociedade.
Ao perceber o quadro dantesco instalado na Alemanha ao final da 2ª
Guerra Mundial, em que o Positivismo Jurídico foi levado às últimas consequências, Radbruch reviu seu posicionamento anterior, passando a defender
o Antipositivismo (ou Pós-Positivismo).
Em um manifesto em forma de circular dirigida aos estudantes de
Heidelberg, Radbruch (1945) atribuiu ao Positivismo a responsabilidade
pela situação indefesa em que se encontravam o povo e os juristas alemães
diante das arbitrariedades do governo nazista. Prosseguiu sua argumentação,
criticando o utilitarismo, na medida em que este possibilitou que qualquer
postura estatal fosse conforme ao direito, desde que supostamente praticada
com o objetivo de atender ao interesse comum. Sustentou que o direito deve
ser compreendido como sinônimo de vontade e desejo de Justiça, entendida
esta como o julgamento isonômico das pessoas, voltado para o bem comum
e com vistas à consecução da segurança jurídica. Assim, seria necessária
a reflexão a respeito de saber se uma lei má, nociva ou injusta deveria ser
reconhecida válida em nome da segurança jurídica ou se, em virtude dessa
nocividade, a lei deveria ter sua validade recusada (devendo ser esta última
a opção do intérprete).
Por fim, Radbruch reconheceu a existência de princípios2 fundamentais de direito mais robustos do que os preceitos jurídicos, de tal modo que
toda a lei que os contrariasse não poderia deixar de ser privada de validade.
Tais princípios foram chamados de direito natural ou direito racional, tendo
sido reunidos nas declarações dos direitos do homem e do cidadão.
A novidade do pensamento de Radbruch a ser destacada é o reconhecimento do caráter de fonte primária do direito aos princípios, os quais
passam a gozar de normatividade e proeminência com relação a normas
2

É verdade que a noção de princípios não surgiu com o pensamento de Radbruch. A legislação brasileira vigente naquele período histórico (década de 40) já admitia a aplicação dos princípios, mas
somente em caráter subsidiário. Faz-se referência, no particular, à Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro (DL 4.657, de 4 de setembro de 1942), que estabelece que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito”.
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jurídicas manifestamente injustas3. Isto representa uma mudança de concepção radical em um contexto onde prevalecia o Positivismo formalista4.
É exatamente essa relação diferenciada entre lei e princípio que marca indelevelmente o contexto antipositivista.
Paralelamente a essa mudança de paradigma teórico, deflagrou-se
no mundo ocidental um movimento denominado de Constitucionalismo. Sua
principal característica: a subordinação da legalidade às constituições rígidas,
hierarquicamente superiores às leis, regulando não só a forma de produção
das normas, mas também a sua coerência com os princípios constitucionais.
E o papel do Poder Judiciário no sistema constitucional também
mudou. Luigi Ferrajoli (2003, p. 13-29) observa que o papel da jurisdição
constitucional passa a ser o de aplicar a lei constitucionalmente válida, cuja
interpretação e aplicação são sempre um juízo sobre a lei mesma. Sempre
que o juiz perceba ser inviável a interpretação da norma de acordo com a
constituição, o juiz deverá declarar a sua invalidade.
É importante registrar que a função do intérprete nesse contexto
não será apenas a de legislador negativo. Em algumas situações, o julgador
precisará atuar como verdadeiro legislador positivo, ao embasar uma determinação em fundamento exclusivamente constitucional.
O movimento do constitucionalismo se intensificou de tal maneira
que atualmente se discute se ele não estaria compreendido em uma fase
contemporânea. Assim sendo, passemos a analisar quais seriam as principais
3

4

A preponderância das normas sobre os princípios é vista com reservas por Humberto Ávila, sobretudo nos casos em que existe conflito entre um princípio e uma regra com previsão constitucional.
Segundo sua argumentação, os princípios não podem ter o condão de afastar as regras imediatamente aplicáveis situadas no mesmo plano, na medida em que estas têm precisamente a função
de resolver um conflito, conhecido ou antecipável, entre razões pelo Poder Legislativo Ordinário
ou Constituinte, funcionando suas razões (autorizativas) como razões que bloqueiam o uso das
razões decorrentes dos princípios (contributivas). Assim, num conflito, efetivo ou aparente, entre
uma regra constitucional e um princípio constitucional, deve vencer a regra. Ver a respeito a obra
Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. São Paulo: Malheiros, 2001.

Claus Wilhelm Canaris (2002, p. 15) destaca que “os positivismos jurídicos seja qual for sua feição,
compartilham o postulado básico da recusa de quaisquer referências metafísicas. O universo das
referências metafísicas — ou filosóficas — alarga-se com a intensidade do positivismo: são sucessivamente afastadas as considerações religiosas, filosóficas e políticas, num movimento que priva,
depois, a Ciência do Direito a vários de seus planos. No limite, cai-se na exegese literal dos textos,
situação comum nos autores que consideram intocáveis as fórmulas codificadas”.
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características desse constitucionalismo contemporâneo, também conhecido
como neoconstitucionalismo.
Há intensa controvérsia doutrinária a respeito do que venha a ser o
neoconstitucionalismo e se ele realmente existe.
Para Miguel Carbonell (2009, p. 198), esse movimento pretende explicar um conjunto de textos constitucionais surgidos após a Segunda Guerra
Mundial, que não se limitam a estabelecer competências ou a separar poderes, mas que contêm altos níveis de normas materiais que condicionam
a atuação do Estado. Diante da necessidade de aplicação destas normas,
os juízes constitucionais passaram a realizar suas funções valendo-se de
técnicas interpretativas próprias dos princípios constitucionais, tais como
a ponderação, a razoabilidade e a maximização dos efeitos normativos dos
direitos fundamentais.
Luís Roberto Barroso (2006, p. 67) enfatiza três grandes características do neoconstitucionalismo: a) o reconhecimento da força normativa da
constituição; b) a expansão da jurisdição constitucional; c) o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional.
No que diz respeito ao reconhecimento da força normativa da Constituição, o doutrinador sustenta que as constituições tiveram originariamente
um status de documento essencialmente político, verdadeiro, chamado à ação
dos poderes constituídos. Após a 2ª Guerra Mundial, entretanto, a norma
constitucional passou a ter status de norma jurídica, com o consequente
atributo da imperatividade.
No particular da expansão da jurisdição constitucional, esse crescimento refletiu a influência do modelo americano de supremacia da Constituição, em detrimento da concepção inglesa de soberania do Parlamento,
e também em detrimento da concepção francesa da lei como expressão da
vontade geral. Por consequência, houve a constitucionalização dos direitos
fundamentais, que ficaram imunes ao processo político majoritário e que
passaram a ser protegidos pelo Poder Judiciário.
Por fim, o desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação
constitucional é marcado pela adoção de mecanismos próprios de interpretação diversos daqueles considerados como próprios da subsunção5 (her5

Inocêncio Mártires Coelho (2000, p. 45) argumenta que, no campo de aplicação das regras, elas
valem ou não valem, incidem ou não incidem, umas afastando ou anulando as outras, sempre que
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menêutica gramatical, histórica, sistemática e teleológica). Estes últimos,
ditos tradicionais, continuam sendo utilizados, mas se abre a possibilidade
de adoção de uma outra metodologia, criada em função das especificidades
das normas constitucionais, que reconsidera o papel da norma e do julgador
no processo de interpretação e aplicação do direito. Segundo Luís Roberto
Barroso (ano, p. 309), são ferramentas dessa nova interpretação: os conceitos jurídicos indeterminados (cláusulas gerais), os princípios, as colisões de
normas constitucionais, a ponderação e a argumentação.
Os conceitos jurídicos indeterminados são termos de significado
amplo, cujo exato sentido e alcance poderá ser definido pelo intérprete de
acordo com as especificidades do caso concreto.
O reconhecimento de normatividade aos princípios representa uma
das principais características do neoconstitucionalismo, conforme abordado
alhures.
A colisão de normas constitucionais representa um desafio para o
intérprete. Com efeito, a adoção do método da subsunção para compreender
o sentido e alcance de normas constitucionais conflitantes levará a resultados
incompatíveis. Como não existe hierarquia entre normas constitucionais, o
intérprete precisará definir, no exame do caso concreto, qual a norma constitucional que gozará de proeminência com relação àquela outra que não foi
utilizada, nem exercício lógico denominado de ponderação.
Por fim, a argumentação significa fornecer razões para a defesa de
um determinado ponto de vista. Por meio do uso da linguagem, estipulam-se
premissas que levarão à conclusão pretendida. O intuito deliberado é o de
influenciar o grupo que o orador pretende influenciar com sua argumentação.
Em última instância, a necessidade de argumentar representa o reconhecimento do fato de que a sociedade não aceita mais uma decisão somente
porque tenha sido proferida pela autoridade competente, mas se, e somente
se, ela possuir um conteúdo intrinsecamente justo (BARROSO, p. 341).
Sendo o neoconstitucionalismo um movimento recente, diversas
vozes na doutrina pátria contra ele se insurgiram.
Dimitri Dimoulis (2008, p. 45), por exemplo, questiona o momento
histórico em que as constituições passaram a ter força normativa. Para esse
as respectivas consequências jurídicas forem antinômicas ou reciprocamente excludentes.
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autor, as constituições escritas que proliferaram no ocidente desde o início do
século XIX sempre gozaram de superioridade com relação à legislação ordinária. Cada um desses documentos foi criado como decorrência e expressão
de um projeto político que objetivava garantir o sistema capitalista liberal e
instaurar a democracia representativa, razão pela qual não se pode afirmar
que não possuíam pretensão de eficácia jurídica. Além disso, o sistema de
judicial review americano e os de controle de constitucionalidade já previstos
nas constituições da Grécia, Noruega e Suíça, ainda no século XIX, indicam
que, mesmo antes das Grandes Guerras, já se reconhecia a importância jurídica desses documentos constitucionais.
Da mesma maneira, Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2009, p. 70)
observa que a expansão da jurisdição constitucional não se deu exclusivamente na Europa após a II Guerra Mundial. Em verdade, Estados Unidos,
Brasil, Portugal e Áustria contavam com constituições que já reconheciam
esse tipo de controle.
O fortalecimento da nova interpretação constitucional deve ser encarado com parcimônia, segundo o ponto de vista de Daniel Sarmento (2009,
p. 133). O recurso exagerado a cláusulas abertas poderia dissimular uma
espécie perigosa de decisionismo, comprometendo a estabilidade jurídica
necessária a um estado democrático de direito. A relativização das regras
jurídicas ampliaria as chances de arbítrio judicial, gerando insegurança jurídica e atropelando a divisão funcional de poderes, que tem no ideário democrático um de seus fundamentos. Assim, os princípios devem ser utilizados
de forma comedida, sem descartar a importância das regras e da subsunção,
com consequente prestígio à vontade do Parlamento ou da maioria.
O mesmo comedimento na aplicação dos princípios é defendido por
Marcelo Neves (2013, p. 190), quando afirma que os princípios são mais
apropriados a abusos no processo de concretização, por estarem vinculados
primariamente ao momento de abertura cognitiva do direito. Segundo ele,
quando os princípios funcionam em um Estado constitucional rigorosamente
consistente, eles desempenham um papel fundamental para adequar o direito
à sociedade. Entretanto, em contextos sociais marcados por ilegalidades e
inconstitucionalidades sistematicamente praticadas pelos agentes públicos,
uma doutrina principialista pode ser fator e reflexo de abuso de princípios
na prática jurídica. E essa situação se torna mais forte com a introdução de
outro ingrediente: a ponderação desmedida. Os remédios para o excesso de
consistência jurídica que decorreria do funcionamento do regime de regras
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tornam-se venenos (ou drogas alucinógenas) no contexto de uma prática
juridicamente inconsistente, que atua ao sabor de pressões sociais as mais
diversas.
Há uma robusta controvérsia doutrinária a respeito da existência
do neoconstitucionalismo. E mesmo entre aqueles que o admitem, há uma
heterogeneidade no que diz respeito ao seu conteúdo. O que há em comum
nas correntes que o admitem é o distanciamento do positivismo jurídico, com
base na afirmação da influência da moral na interpretação do texto constitucional, dando particular importância aos princípios jurídicos aplicáveis
mediante ponderação e reconhecendo a centralidade do Poder Judiciário
em detrimento do legislador (POZZOLO, 1998, p. 339-353).
Não fosse bastante esse problema de caráter jurídico, existe ainda
outro de natureza diversa no neoconstitucionalismo, consistente no esvaziamento do processo político majoritário.
Carlos Ari Sundfeld (2009, p. 14) destaca que a constitucionalização
do direito no Brasil foi marcada pela perda de prestígio das leis, em favor
de soluções concretas inventadas pelos interessados, com a invocação convencional de princípios constitucionais — muitas vezes “implícitos” — e de
conteúdo, sentido e alcance totalmente indeterminados. É como se os juristas
e tribunais, sentindo-se legitimados pela sobrevivência post-mortem de um
sentimento constituinte, assumissem a função de assembleias constituintes
fantasmas.
Há, ainda, outras vozes que se insurgem contra o neoconstitucionalismo, por entenderem que remover discussões do espaço do processo
político majoritário para a esfera do direito constitucional — na qual juízes
decidirão a questão — empobrece o processo político e deslegitima a decisão tomada, na medida em que esta resulta de opções de corpos menores e
menos representativos (FERRAJOLI, 2003, p. 22).
A crítica em questão é respeitável, mas em nada diminui a importância do constitucionalismo para o amadurecimento institucional da sociedade
contemporânea. Diante desse quadro, e levada em conta a realidade brasileira, consideramos que o neoconstitucionalismo representa um avanço no que
diz respeito à interpretação das normas jurídicas em um contexto histórico,
na medida em que possibilita que o aplicador da lei possa refletir não apenas
sobre a validade da norma, mas também sobre o seu conteúdo e os efeitos de
sua aplicação, com vistas à tomada da decisão que se lhe pareça conforme a
um ideal tão buscado por toda a humanidade — o da realização da Justiça.
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Se o neoconstitucionalismo é marcado pela proeminência das normas
constitucionais sobre as demais normas jurídicas existentes, é possível concluir que tal ascendência provoque a aplicação das normas constitucionais
a todos os casos que originariamente seriam regidos por outros ramos do
direito.
A esse fenômeno de aplicação das normas constitucionais a diversos
segmentos do ordenamento dá-se o nome de constitucionalização.
É comum nos depararmos, no meio acadêmico, com expressões como
“constitucionalização do direito civil”, “constitucionalização do direito penal”, entre outros exemplos. Nas situações em que for discutida a aplicação
direta de normas constitucionais (regras e princípios), as questões próprias
de direito adjetivo, estaremos tratando da constitucionalização do processo
civil. Nesse contexto, cumpre fixar a distinção entre o direito processual
constitucional e o direito constitucional processual. Para Nelson Nery Júnior
(2010, p. 41), o direito constitucional processual significa o conjunto das
normas de direito processual contidas no texto da Constituição Federal. O
direito processual constitucional, por sua vez, seria a reunião dos princípios
para o fim de regular a denominada jurisdição constitucional. Fixada essa
diferenciação, passemos à abordagem do fenômeno da constitucionalização
do processo civil.
Sabe-se que as origens do processo civil estão ligadas a institutos
de direito romano: as legis actiones e os processos formulários. Os ritos
por eles consagrados influenciaram enormemente o desenvolvimento do
processo civil, atribuindo-lhe uma característica importante, qual seja, o da
necessidade de uma forma solene para a resolução dos litígios. Observe-se
que a forma de qualquer ato jurídico deve ser vista como um mecanismo
de previsibilidade e entendida como limitação ao arbítrio e ao capricho do
sujeito que pratica aquele ato.
Entretanto, essa origem solene marcou indelevelmente o desenvolvimento do processo civil, na medida em que a observância a formalidades
passou a ser sua marca registrada. Assim, por muitos séculos, compreende-se o processo civil como mero respeito às formas estabelecidas, num culto
a solenidades ironicamente denominado de “forma pela forma”. Não raro,
o cumprimento das liturgias processuais resulta em procedimentos inúteis,
por considerar o processo como um fim em si mesmo.
Sucede que, a partir da segunda metade do século XX, a preocupação
com os valores e princípios na aplicação do direito também pautou o pensa114
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mento dos maiores processualistas do continente europeu. Essa mudança
de rumos em países de civil law teve sensível incremento na década de 70,
sobretudo por influência de processualistas como Mauro Capelletti e Vicenzo
Vigoriti. Tais autores buscaram uma nova concepção para os parâmetros
processuais então vigentes, consolidando um ideal de acesso efetivo a uma
ordem jurídica justa, que viabilizasse o direito material em tempo razoável.
Mauro Cappelletti (1976) era catedrático da Universidade de Florença e produziu um artigo pioneiro a respeito da tutela coletiva intitulado
Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi. Esse artigo
foi publicado em 1976 pela Universidade de Pádova e é considerado um
verdadeiro divisor de águas, na medida em que rompeu a tradicional dicotomia existente entre o interesse público e o privado. O autor destacou que,
em uma sociedade massificada, havia uma série de interesses que diziam
respeito a grupos, classes e categorias, e não apenas a indivíduos isolados
(CAPPELLETTI, 1974 apud MENDES, 2010, p. 78). Tais interesses precisavam
de uma tutela processual que fosse compatível com as suas peculiaridades,
quais sejam, a legitimação adequada do defensor da categoria; as garantias
processuais dos membros ausentes; os limites objetivos e subjetivos da coisa
julgada e a necessidade de provimentos adequados para a tutela dos interesses coletivos.
Em outra obra consagrada de sua autoria, Cappelletti (1988, p. 26)
reconhece o acesso à justiça como direito social básico nas sociedades modernas. O autor identifica a dificuldade da tutela dos interesses difusos em juízo,
em razão de sua natureza, uma vez 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. Além
disso, a circunstância de os titulares de direitos difusos estarem dispersos
na sociedade, muitas vezes sem capacidade de organização e articulação,
dificulta a tutela desse tipo de direito, que, não raro, acaba ficando sem proteção efetiva. Assim sendo, resulta a necessidade de adaptação dos ritos civis
às peculiaridades dos direitos materiais discutidos em juízo, para garantir a
sua efetividade. Como medidas ilustrativas dessa adaptação, o autor indica
as reformas legislativas que permitem que indivíduos ou grupos atuem em
representação de interesses difusos, a nova concepção a respeito de representantes adequados dos interesses difusos em juízo e uma nova concepção
do que deva ser entendido como coisa julgada. Com tais mudanças, o devido
processo legal passa de um viés individual para um outro, de caráter social
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ou coletivo, sendo que o autor era entusiasta da atribuição de legitimidade
ao indivíduo para a tutela dos direitos transindividuais.

Vicenzo Vigoriti (1979, p. 60) também era professor da Universidade
de Florença e contribuiu para a discussão a respeito da temática dos direitos
metaindividuais com sua obra Interessi collettivi e processo: la legittimazione
ad agire. O doutrinador italiano buscou caracterizar o interesse coletivo, que
seria identificado pela consciência da dimensão coletiva e pela organização
para a persecução do objetivo comum. As vontades individuais estariam concatenadas, e suas iniciativas estariam harmonicamente dirigidas ao mesmo
escopo, qual seja, o bem da coletividade. Encontramos nesse autor, ainda, a
diferenciação entre o conceito do que seria um interesse coletivo e um outro
de natureza difusa (VIGORITI, 1979 apud MENDES, 2010, p. 105). Para o
autor, não haveria coordenação entre os titulares de direitos difusos, mas
tão somente entre os titulares de direitos coletivos.
Algum tempo depois, as ondas reformadoras irradiadas pelos processualistas italianos influenciaram o legislador constituinte brasileiro, que
consagrou na Carta Magna princípios informadores de todo o ordenamento
jurídico processual, voltados para a efetividade da tutela coletiva e para o
melhor atendimento ao interesse de toda a sociedade, tais como o devido
processo legal, o contraditório, a ampla defesa, a proibição de prova ilícita,
o duplo grau de jurisdição, a obrigatoriedade de motivação das decisões
judiciais e a duração razoável do processo, entre outros.

Cada um desses princípios possui significado próprio e normatividade
jurídica. Assim sendo, a resolução de uma questão processual poderá ocorrer
com fundamento em regra ou princípio de natureza constitucional, a despeito
de haver norma processual em nível infraconstitucional que regule a matéria
de forma divergente, estando em oposição ao mandamento constitucional6.
Essa é, por conseguinte, a maior característica da constitucionalização
do processo civil: a proeminência das regras e princípios constitucionais sobre as normas processuais contidas no Código de Processo Civil e legislação
infraconstitucional.
6

Canaris (2002, p. 206) entende que a oposição de princípios deve ser encarada com naturalidade,
na medida em que ela é da própria essência do sistema jurídico. Tal oposição entre princípios e valores deve ser ajustada através de uma solução intermediária pela qual a sua oponibilidade interna
se resolva num compromisso, no duplo sentido da palavra.
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A competência constitucional dos juizados especiais cíveis
Flávio Bittencourt de Souza1

Introdução
A Constituição Federal de 1988, ao prever, em seu texto original, a
criação de juizados especiais cíveis nos estados, Distrito Federal e territórios
e, mais tarde, por força da Emenda 22/1999, no âmbito da Justiça Federal,
já trouxe a matriz de fixação da sua competência ao vinculá-la à conciliação,
ao julgamento e à execução de causas cíveis de menor complexidade.
A conformação dessa disposição constitucional veio com as Leis
9.099/1995 e 10.259/2001, ambas cuidando, em suas respectivas esferas,
da definição de “causas cíveis de menor complexidade”.
Durante os anos que se seguiram a esses marcos legislativos, foi sendo
consolidada a ideia de que a definição da complexidade das causas cíveis
competiria apenas ao legislador infraconstitucional, restando pouco ou quase
nenhum espaço à interpretação direta do texto constitucional.
O propósito do presente estudo é analisar a correção desse entendimento a partir dos métodos e princípios de interpretação constitucional,
bem como dos objetivos institucionais dos juizados especiais.

Objetivo dos juizados especiais

Para a análise aqui proposta, é imperativo o preliminar entendimento
do escopo dos juizados especiais, de forma a evitar interpretações que, ao
contrário de se orientarem por esse norte teleológico, acabem por alcançar
resultado diverso.
Nos estudos liderados por Mauro Cappelletti, em seu denominado
Projeto Florença, iniciado na década de setenta, três ondas reformadoras
foram descritas para a superação dos obstáculos ao acesso à justiça.
1

Juiz federal.
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A primeira retrata a assistência judiciária gratuita, tendente a superar
um obstáculo econômico. A segunda enfatiza os interesses difusos, objetivando ultrapassar uma barreira organizacional. A terceira, tencionando
transpor um obstáculo processual, prioriza a reforma interna do processo,
na busca da efetividade da tutela jurisdicional.
Esse último enfoque, nas palavras de Mauro Cappelletti (CAPPELLETTI;
GARTH, 2002, p. 67),

[...] encoraja a exploração de uma ampla variedade de reformas, incluindo alterações nas formas de procedimento, mudanças na estrutura
dos tribunais ou a criação de novos tribunais, o uso de pessoas leigas
ou paraprofissionais, tanto como juízes quanto como defensores, modificações no direito substantivo destinadas a evitar litígios ou facilitar
sua solução e a utilização de mecanismos privados ou informais de
solução dos litígios.

Especialmente nessa última tendência, mas sem exclusão das demais,
é que se inseriu a criação dos juizados especiais no Brasil, muito embora,
aqui, as renovações propostas por Cappelletti tenham se apresentado em
ordem e tempo diversos dos propugnados.
Vale ressaltar que tal inovação processual, conforme Kazuo Watanabe
(1985, p. 3),

“[...] não se trata de mera formulação de um novo tipo de procedimento, e sim de um conjunto de inovações, que vão desde nova filosofia
e estratégia no tratamento dos conflitos de interesses até técnicas de
abreviação e simplificação procedimental. [...]”. Essas inovações têm
por objetivo atender à litigiosidade contida e reverter a mentalidade
segundo a qual a Justiça é lenta, cara e complicada e por isso, além de
difícil, é inútil ir ao Judiciário em busca de tutela do direito; [...] resgatando ao Judiciário a credibilidade popular de que é ele merecedor e
fazendo renascer no povo, principalmente nas camadas média e pobre,
vale dizer, do cidadão comum, a confiança na Justiça e o sentimento de
que o direito, qualquer que seja ele, de pequena ou grande expressão,
sempre deve ser defendido.

Com efeito, o acesso à Justiça da parcela mais simples e menos abastada da população, incapaz de submeter seus reclames à complexa, lenta e cara
estrutura judiciária, se revela a finalidade primordial dos juizados especiais.
Tal perspectiva, entretanto, não deve se limitar ao aspecto formal, alcançan120

IV Jornada de Direito Processual Civil

do, também, a ideia de acesso à ordem jurídica justa, ou seja, célere, eficiente
e comprometida com o devido processo legal e com os valores sociais2.

Evolução histórica

Demonstrado o objetivo primordial dos juizados especiais, vale apontar que no Brasil tal instituto teve origem nos Conselhos de Conciliação e
Arbitragem do Rio Grande do Sul, datados de 1982 e mais tarde replicados
para outros estados. Esse modelo, aliado à experiência de sucesso das small
claims courts norte-americanas, observada pelo então Ministério da Desburocratização, fundamentou a Lei 7.244/1984, instituidora dos juizados de
pequenas causas. O novel conceito evoluiu e ganhou contornos constitucionais em 1988, consolidando-se nas Leis 9.099/1995 e 10.259/2001.

Diretrizes legais para a fixação da competência

A partir da matriz constitucional de fixação de competência, cuidou a
Lei 9.099/1995 de traçar as primeiras diretrizes acerca do tema, enunciando as demandas insertas no conceito de menor complexidade, bem como
aquelas dele excluídas. Veja-se:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação,
processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim
consideradas:
I – as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;
II – as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;
III – a ação de despejo para uso próprio;

2

“As leis que tratam dos Juizados Especiais (Lei 9.099/1995 — Juizados Especiais Estaduais e Lei
10.259/2001 — Juizados Especiais Federais) devem ser vistas como repostas do legislador ao seu
dever de instituir órgãos judiciários e procedimentos capazes de permitir o efetivo acesso ao Poder
Judiciário. O procedimento dos Juizados Estaduais, segundo o próprio art. 2º da Lei 9.099/1995,
é caracterizado pela ‘oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade’.
O objetivo é garantir o acesso com o mínimo de custo econômico possível, assim como propiciar,
na medida do possível, celeridade, uma vez que o pobre tem menor resistência do que o rico para
esperar pela justiça. Além disso, busca-se simplificar e tornar menos formal o procedimento, obviamente que sem prejuízo das garantias processuais, pretendendo-se, com isso, facilitar a participação no processo” (ARENHART, 2006, v. 1, p. 463).
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IV – as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente
ao fixado no inciso I deste artigo.
§ 1º Compete ao Juizado Especial promover a execução:
I – dos seus julgados;

II – dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes
o salário mínimo, observado o disposto no §1º do art. 8º desta Lei.

§ 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as causas de
natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda Pública,
e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado
e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial.

No mesmo sentido o fez a Lei 10.259/2001, agora no âmbito federal,
conforme se verifica a seguir:

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.
§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:

I – referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal,
as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e
demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos
ou individuais homogêneos;
II – sobre bens imóveis da União, autarquias e fundações públicas federais;
III – para a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal,
salvo o de natureza previdenciária e o de lançamento fiscal;

IV – que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou de sanções disciplinares aplicadas
a militares.

A jurisprudência formada sobre a competência dos juizados especiais,
especialmente em relação aos federais, que tem natureza absoluta, sempre
caminhou no sentido de atribuir ao legislador infraconstitucional a tarefa
de determinar o conceito de demanda de menor complexidade. Confira-se:
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Juizados especiais. Competência. Complexidade da causa. Matéria
restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. Precedentes.
Juizados especiais. Competência. Alegação de interesse da União.
Motivo insuficiente para deslocamento da competência. Precedente.
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(STF – AI 644.056-AgR, rel. ministro Gilmar Mendes, julgamento em
11/09/2007, Segunda Turma, DJ de 28/09/2007.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO. 1. Fornecimento de medicamentos. Impossibilidade
do reexame de provas (Súmula 279). 2. Competência dos Juizados
Especiais. Complexidade da matéria. Controvérsia infraconstitucional.
Precedentes. (STF – AI-AgR 691.906, Carmen Lúcia.)
EMENTA Agravo regimental. Agravo de instrumento. Serviço de telefonia. Pulsos além da franquia. Complexidade da causa. Questões
infraconstitucionais. Precedentes. 1. Ausência de interesse jurídico
da União. Competência da Justiça Estadual. 2. O acórdão estadual decidiu a questão à luz da legislação infraconstitucional. Inadmissível,
em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
3. Situa-se no âmbito infraconstitucional o critério de identificação da
complexidade da causa para a definição da competência dos Juizados
Especiais. 4. Agravo regimental desprovido. (AI-AgR 667.459, Menezes
Direito, STF.)

Nesse sentido, tanto as leis de regência quanto a jurisprudência sobre
elas formada ressaltam o valor da causa como um critério objetivo único ou
preponderante para a fixação da competência, observado, evidentemente,
o campo de competência negativa estabelecido em lei (art. 3º, § 2º, da Lei
9.099/1995 e art. 3º, § 1º, da Lei 10.259/2001).
Muito embora no âmbito federal esse entendimento se mostre mais
robusto, pela razão acima apontada, também é possível verificá-lo na esfera
estadual, sendo certo, ademais, que ambos advêm de uma mesma origem
constitucional — a complexidade da causa — foco e limite do presente estudo.
Assim, foi ganhando força o entendimento de que a maior ou menor
dificuldade instrutória, bem como a previsão legal de procedimentos especiais, tais como a consignação em pagamento ou a prestação de contas, não
seriam aptas a afastar a competência dos juizados se observado o seu valor
de alçada. Veja-se:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PARA
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA INFERIOR A
60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, § 1º, DA LEI Nº 10.259/01. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIAL FEDERAL. 1.
O art. 3º, § 1º, da Lei nº 10.259/01 estabelece que “compete ao Juizado
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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”. 2. A competência estabelecida pela
Lei 10.259/2001 tem natureza absoluta e, em matéria cível, obedece
como regra geral a do valor da causa, sendo, portanto da competência
dos Juizados Especiais Federais as causas com valor de até sessenta
salários mínimos (art. 3º), sendo desinfluente o grau de complexidade
da demanda ou o fato de ser necessária a realização de perícia técnica.
3. “A necessidade de produção de prova pericial, além de não ser o
critério próprio para definir a competência, não é sequer incompatível
com o rito dos Juizados Federais, que prevê expressamente a produção
dessa espécie de prova (art. 12 da Lei 10.259/01)” (CC 96.353/SC,
relator ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 09/09/2008). 4. Agravo
regimental não provido. (AGRCC 200802321053, Castro Meira, STJ –
Primeira Seção, DJE – Data: 20/02/2009.)
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SFH.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL. I – Nos termos do art. 108,
inciso I, alínea e, da Constituição Federal, compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar os conflitos e competência instaurados
entre juízes a ele vinculados, aí incluídos os Juizados Especiais Federais.
II – Correspondendo o conteúdo econômico da demanda a valores
inferiores a 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta,
para processar e julgar o feito, é do Juizado Especial Federal Cível, nos
termos do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei 10.259/2001, devendo o
juízo reconhecê-la, até mesmo de ofício. III – Não figurando as ações de
consignação em pagamento dentre as exceções previstas no art. 3º, §
1º, incisos I a IV, da referida Lei 10.259/2001, é competente o Juizado
Especial Federal Cível, para processar e julgar as demandas cujo valor
da causa seja inferior ao limite legalmente previsto, como no caso. IV
– Conflito conhecido e provido, declarando-se a competência do Juízo
suscitante, Primeiro Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária
do Estado de Goiás. (CC 200301000046733, desembargador federal
Souza Prudente, TRF1 – Terceira Seção, DJ – Data: 13/10/2006 – p. 8.)
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. 1. A Lei 10.259/2001
estabeleceu a competência dos Juizados Especiais Federais para processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até
o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, bem como para executar
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suas sentenças. Apesar de sujeita ao procedimento especial (CPC, artigo
890 e seguintes), a ação de prestação de contas não configura hipótese
de exclusão da competência dos Juizados Especiais Federais. 2. Competência do Juízo Federal suscitado, o Juizado Especial Federal. (CC
200905001120523, desembargador federal Paulo Roberto de Oliveira
Lima, TRF5 – Pleno, DJE – Data: 03/03/2010 – p. 120.)

É fácil notar a redução do conceito de complexidade da causa ao seu
valor pecuniário, ignorando-se, por completo, outros fatores de identificação, tais como a compatibilidade de ritos e procedimentos, a qualidade da
prova a ser colhida e as limitações orçamentárias dos órgãos judicantes,
entre tantos mais.

Abordagem constitucional

Ao ditar que a União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados
criarão 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, o legislador constituinte trouxe a lume uma norma
de eficácia limitada.
Segundo José Afonso da Silva (2001, p. 81-82), todas as normas constitucionais
[...] irradiam efeitos jurídicos, importando sempre uma inovação da
ordem jurídica preexistente à entrada em vigor da constituição a que
aderem a nova ordenação instaurada. O que se pode admitir é que a
eficácia de certas normas constitucionais não se manifesta na plenitude
de seus efeitos jurídicos pretendidos pelo constituinte enquanto não se
emitir uma normação jurídica ordinária ou complementar executória,
prevista ou requerida.

É o que se dá no caso em apreço, em que a norma veicula comando e
diretrizes institutivos, vale dizer, voltados à criação de instituições, órgãos
ou entidades e, bem por isso, denominadas de normas de eficácia limitada,
declaratórias de princípios institutivos ou orgânicos.
Tal característica, contudo, não resulta em um comando constitucional demissionário, que outorgue ao legislador ordinário ampla margem de
atuação para definir, conforme e a partir da sua própria concepção, o que
venha a ser uma causa de menor complexidade.
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Ao contrário, a ordem jurídica infraconstitucional deve obediência
ao significado comum dos termos trazidos pela Constituição, uma vez que
não é razoável concluir que uma expressão cotidiana, desprovida de anteriores contornos técnicos, pudesse ganhar uma inédita conceituação a partir
do esforço exclusivo do legislador ordinário. Fazê-lo seria permitir que a
vontade constitucional se dobrasse à vontade da lei, tornando o servo seu
próprio senhor.
Com efeito, se de um lado o conceito jurídico de complexidade da
causa abre espaço a um amplo campo de indefinição, de outro, revela pontos
de certeza positiva e negativa, vale dizer, aquilo que induvidosamente é ou
não é uma causa complexa.
Apenas sobre essa zona cinzenta é que se mostra legítima a tentativa
legislativa de conceituação da expressão, mas, ainda assim, com a devida
observância aos princípios e propósitos dos juizados especiais.
Destarte, o entendimento de que o critério valorativo é bastante em si
para a definição do que venha a ser uma causa complexa mostra-se em clara
desarmonia com a vontade constitucional, subtraindo-lhe força e efetividade.
No ponto, é oportuna a menção ao princípio da força normativa da
Constituição, que, na lição de Müller (1999, p. 74, apud MENDES; COELHO;
BRANCO, 2008, p. 118),
[...] consubstancia um conselho para que os aplicadores da Constituição, na solução dos problemas jurídico-constitucionais, procurem dar
preferência àqueles pontos de vista que, ajustando historicamente o
sentido das suas normas, confiram-lhes maior eficácia.

Nessa linha, é de se rememorar a evolução histórica dos juizados
especiais, os quais ganharam assento constitucional após mais de meia década de experimentação, oportunidade em que não apenas se consolidaram
institucionalmente, como também, e principalmente, ganharam uma nova
conotação.
Isso porque, enquanto a Lei 7.244/1984, seu precedente normativo,
concebia a novel instituição para o processo e julgamento das causas de
reduzido valor econômico3, a Constituição Federal de 1988 preferiu, acertadamente, outorgar-lhe competência para as causas de menor complexidade.
3

“Art. 1º – Os Juizados Especiais de Pequenas Causas, órgãos da Justiça ordinária, poderão ser cria-
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Essa latente distinção não pode ser ignorada como o vem fazendo
o entendimento, já acima demonstrado, de que a complexidade da causa
corresponderia a um critério meramente valorativo.
Também a experiência prática tem recorrentemente demonstrado a
insuficiência e inadequação desse conceito, não sendo raras as oportunidades
em que esse juízo especial, a partir de balizas exclusivamente valorativas,
se depara com casos de alta complexidade, tais como o fornecimento de
medicamentos, em que sabidamente se faz necessária a reunião de densas
informações técnicas e, por vezes, a intervenção de pessoas e instituições
altamente especializadas.

Virada jurisprudencial

Essas constantes pressões impostas pela revolta dos fatos contra a
norma — não só o texto normativo, mas a norma resultante do seu esforço interpretativo, como deve ser —, na feliz advertência de Gaston Morin, levaram
a Suprema Corte a sinalizar uma revisão do seu posicionamento, declarando
a insuficiência do critério valorativo para a fixação da competência dos juizados especiais cíveis.
Essa evolução jurisprudencial ocorreu em processo no qual se discutia a responsabilidade da indústria de tabaco em face dos danos causados
à saúde dos seus consumidores4. Sustentou a empresa recorrente a incompetência absoluta do juizado especial ao argumento de que a causa seria de
alta complexidade, apesar do seu reduzido valor econômico. E, ainda, que o
seu processamento sob o rito sumariíssimo lhe acarretaria a supressão de
valiosos e necessários mecanismos de defesa, próprios do rito ordinário,
afrontando, pois, os princípios da ampla defesa e do contraditório.
Tanto o juízo monocrático, quanto a turma recursal afastaram a alegação de complexidade, dada a observância do limite de alçada dos juizados
especiais — critério valorativo — e a prescindibilidade da prova técnica.

4

dos nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, para processo e julgamento, por opção do
autor, das causas de reduzido valor econômico.”

RE 537427/SP relator ministro Marco Aurélio. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=625952>. Acesso em: 02 set. 2014.
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Tal conclusão, evidentemente, apegou-se à jurisprudência, já aqui
demonstrada, de que os critérios eleitos pelo legislador comum seriam únicos
e bastantes em si para a fixação da competência.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, entretanto, entendeu que
tal tarefa veicularia matéria de direito constitucional de alta densidade, não
havendo falar em infraconstitucionalidade do tema.
Consignou a Excelsa Corte a impossibilidade de interpretar a Carta
Federal à luz do texto ordinário, o que impediria a potencialização da norma
instituidora da competência positiva dos juizados cíveis, de caráter eminentemente valorativo.
Assentou que a única delegação constitucional expressa limitar-se-ia
à fixação das hipóteses de cabimento da transação e de recurso aos colegiados formados por juízes de primeiro grau, razão pela qual a inauguração do
critério econômico seria obra exclusiva do legislador ordinário.
No ponto, reconheceu a necessidade de o legislador comum fixar um
critério geral para a delimitação da competência, já que ausente tal disposição no texto constitucional, o que teria sido feito, acertadamente, a partir
do valor da causa, elemento capaz de alcançar, com grande objetividade, a
maioria das causas de menor complexidade.
Entretanto, asseverou que tal eleição não esgotaria todas as hipóteses,
pelo que a competência ratione materiae dos juizados, estabelecida pelo art.
3º, das Leis 9.099/1995 e 10.259/2001, não deveria ser compreendida de
forma taxativa, mas exemplificativa.
Disso resultaria a necessidade de análise de outros vetores presentes no texto constitucional para a determinação da complexidade da causa,
conclusão essa apresentada no voto da ministra Ellen Gracie e adiante colacionada:
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É preciso, portanto, em respeito ao comando constitucional insculpido no art. 98, I, da Carta Magna, reconhecer que, excepcionalmente,
poderão surgir litígios em que o valor da causa, ou seja, sua expressão
monetária, não guardará qualquer relação com a complexidade das
questões de direito ou de fato a serem dirimidas. Nessas circunstâncias, o único norte a ser seguido pelo julgador para se alcançar essa
definição de competência encontra-se na própria letra da Constituição,
que revelou, no mesmo dispositivo, as molduras processuais em que
necessariamente deverão se adequar as causas a serem apreciadas
pelos Juizados Especiais Cíveis: o procedimento sumaríssimo, a pos-
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sibilidade de conciliação ou de transação e a obediência aos princípios
da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (RE 537427, p. 267).

Critérios delimitativos
Imposta a necessidade de aferição da complexidade da causa no caso
concreto e a partir de critérios mais amplos, torna-se essencial a identificação
desses últimos, ainda que de forma não exauriente.
O primeiro deles diz respeito ao procedimento dos juizados especiais.
O processo civil em si traduz-se em técnicas de solução de litígios, as
quais informam a concepção das diversas espécies de tutelas jurisdicionais,
cada qual voltada às peculiaridades da situação fático-jurídica apresentada.
Na lição de Cândido Rangel Dinamarco (2009, p. 141),

[...] as técnicas do processo aparecem de maneira muito sensível e eloquente na discriminação das diversas espécies de tutelas jurisdicionais
admissíveis conforme a situação trazida pelo demandante — e a serem
dispensadas mediante as chamadas vias ordinárias representadas
pelos normais processos de conhecimento ou de execução, ou tutelas
diferenciadas que se concedem mediante a realização de processos
especialíssimos, como o monitório, o mandado de segurança, o dos
juizados especiais, etc. Cada um desses processos rege-se por uma
técnica própria para as relações entre seus sujeitos — poderes, deveres, faculdades de cada um deles em relação aos demais, espécies de
medidas a serem concedidas e efetivadas pelo juiz (provimentos) etc.
— tudo inserido em técnicas preordenadas aos resultados propostos.

Vê-se, portanto, que o procedimento sumariíssimo dos juizados especiais representa uma das diversas técnicas de solução de conflitos concebidas após largo tempo de reflexão científica, cada qual moldada conforme
as peculiaridades da situação jurídica apresentada.
Assim, tem-se que os juizados especiais, embora não se resumam
a isso, representam essencialmente um procedimento diferenciado, e um
procedimento específico se difere dos demais conforme assimile ou deixe de
assimilar os princípios fundamentais que o informam. E mais, decorrendo a
definição dos procedimentos de um comando legal — princípio da legalidade
—, a sua observância tem a ver diretamente com o devido processo legal.
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Destarte, apresentado pelo ordenamento jurídico um específico procedimento para a solução da demanda, delimitada e identificada a partir da
causa de pedir e pedido, não é lícita a adoção de outro, ainda que atendidos
seus critérios gerais de eleição. Vale dizer, não é possível o afastamento dos
procedimentos específicos, como o da consignação em pagamento ou da
prestação de contas para a adoção do procedimento dos juizados especiais,
mesmo que atendido o seu limite de alçada, que, como visto, não é bastante
à fixação da sua competência.
Sobre a questão, veja-se o teor do enunciado 9 do Fonajef:
[...] Além das exceções constantes do § 1º do artigo 3º da Lei 10.259,
não se incluem na competência dos Juizados Especiais Federais, os
procedimentos especiais previstos no Código de Processo Civil, salvo
quando possível a adequação ao rito da Lei 10.259/2001.

Um segundo critério a ser observado diz respeito à qualidade da
prova a ser produzida a partir da causa de pedir e pedido autorais, sempre
em cotejo com a defesa apresentada pela parte requerida.
Aqui reside, induvidosamente, um dos pontos mais sensíveis do tema,
não só em razão da sua recorrência como também e, principalmente, pelo
grau de subjetividade na aferição da necessidade e qualidade da prova.
Com efeito, não se pode afirmar em abstrato a complexidade de uma
prova, tampouco a necessidade ou não da sua produção.
Tal verificação só se faz possível após a delimitação, em extensão e
profundidade, dos pontos controvertidos da lide.
De fato, há provas periciais simplórias, plenamente adequadas ao rito
especial e aos princípios dos juizados, como também existem provas orais
de alta complexidade, incompatíveis com tais vetores e com o reduzido rol
do procedimento sumariíssimo.
De igual forma, a aferição da necessidade da prova não há de ser feita
apenas a partir da análise isolada dos requerimentos das partes, mas, sim, em
função da controvérsia fática que ressai dos autos, o que pode ser verificado
já na propositura da ação ou só após o ato de defesa do réu. Há, ainda, de se
levar em conta as regras de distribuição dos ônus probatórios — carga fixa
ou dinâmica (art. 333 do CPC), os casos de dispensa legal da prova (art. 334),
as máximas de experiência (art. 335), os modelos de apreciação da prova
(art. 131) e os poderes instrutórios do juiz (art. 130).
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Uma vez apurado o alto grau de indagação fática a reclamar uma instrução mais alargada, é de se afastar a competência dos juizados especiais,
mesmo que atendido o seu valor de alçada.
Note-se que diversas outras técnicas processuais, sejam autônomas
ou incidentais, são construídas a partir da maior ou menor dificuldade na
obtenção da prova e do momento em que ela se apresenta, não sendo, portanto, uma particularidade dos juizados especiais, aqui tido como técnica,
conforme já elucidado linhas atrás. É o que se dá, a exemplo, com o mandado
de segurança, cujo rito exige a prova documental pré-constituída, sendo insuficiente apenas a natureza do pleito ou a qualidade das partes. Com efeito,
um mesmo pedido e causa de pedir hipoteticamente subsumíveis ao rito do
mandamus, se não escorados em prova documental bastante em si, deverão
ser aviados em procedimento diverso, a denotar que a qualidade da prova
influencia diretamente na eleição da técnica processual.
Não foi outro, aliás, o entendimento esposado pelo Plenário da Suprema Corte, conforme se verifica no voto do ministro Ayres Britto, a seguir
colacionado:

É que o litígio objeto do acórdão recorrido ostenta complexidade incompatível com o âmbito de eficácia material do inciso I do art. 98 da
Lei das Leis. É como dizer: a competência cível dos juizados especiais
limita-se ao processo e julgamento das causas de menor complexidade
quanto à apuração probatória e características dos fatos que o autor
da ação vier a apontar como correspondentes à hipótese de incidência
da norma legal de tutela do seu pretendido direito. Logo, trata-se de
competência para o processo e julgamento de fatos passíveis de simplificada ou facilitada demonstração em Juízo, de sorte a deflagrar a
incidência da norma legislada sem maiores questionamentos quanto à
sua materialidade (deles, fatos empíricos) e circunstâncias do seu concreto acontecer como fenômeno expressional das coisas que já fazem
parte do chamado mundo do ser. Sabido que a hipótese de incidência
da norma que os preveja, esta, sim, é que se insere na abstrata esfera
das coisas que devem ser (dever ser do mundo jurídico).
Daqui se segue que o valor da causa não parece ser uma boa referência
para a fixação da competência dos juizados especiais, apesar de sua
previsão como um dos critérios objetivos do art. 3º da Lei 9.099/1995.
É que litígios existem como de menor complexidade fático-probatória,
mas de expressiva dimensão patrimonial, como causas existem em
sentido inverso: de simplificada demonstração quanto à sua base empírica, mas de grande vulto econômico.
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Feitas estas reflexões, anoto que, de fato, há pontos controvertidos no
caso em exame, a exigir prova pericial de maior requinte operacional.
Quero dizer, nem mesmo a simples prova técnica de que trata o art. 35
da Lei 9.099/1995 seria suficiente para aclarar as questões agitadas
na presente lide (RE 537427, p. 259/260).

No mesmo sentido já dispunha o enunciado 54 do Fonaje (Fórum
Nacional de Juizados Especiais): “a menor complexidade da causa para a
fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do
direito material”.
A complexidade da prova, como se vê, consiste em razão suficiente
para o afastamento da competência dos juizados especiais. Entretanto, outro
fator, de ordem orçamentária, mas também ligado a essa qualidade da prova,
corrobora tal entendimento.

O maior requinte operacional da prova complexa, além de prejudicar
a celeridade processual, ocasiona, no mais das vezes, um custo elevado, incompatível com o propósito de acesso à Justiça, já destacado como objetivo
dos juizados especiais e com a política assistencialista para eles concebida,
decorrente do princípio da gratuidade.
Com efeito, tendo o procedimento sumariíssimo sido concebido para
a solução de demandas de menor complexidade, qualidade que se estende
também às provas nele colhidas, mostrar-se-ia contraditória a previsão de
despesas de maior vulto para a sua consecução.

Nesse sentido, dispõe a Resolução 558/2007, do Conselho da Justiça
Federal, que, nos juizados especiais federais, os honorários de perito serão
pagos à conta de verba orçamentária da respectiva seção judiciária. No âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a Portaria Cojef 02/2009
fixa o valor máximo a ser pago aos peritos judiciais em R$176,00, prevendo
caso excepcionalíssimo de majoração, evidentemente atrelado ao limite
máximo constante da Resolução CJF 558/2007: R$352,20 para perícias de
engenharia e R$234,80 para as demais, podendo ser elevado em até três
vezes a depender do grau de especialização do perito, a complexidade e o
local de realização do exame técnico.
Esse diminuto valor dos honorários periciais já limita sobremaneira
o número de profissionais interessados na realização de perícias de baixo
grau de complexidade e praticamente inviabiliza a realização de um exame
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técnico mais elaborado, como, por exemplo, a análise da insalubridade ou
periculosidade de determinado ambiente de trabalho.
Confira-se, a propósito, o teor do enunciado 91 do Fonajef: “Os Juizados Especiais Federais são incompetentes para julgar causas que demandem
perícias complexas ou onerosas que não se enquadrem no conceito de exame
técnico” (art. 12 da Lei 10.259/2001).
Por fim, a partir da ideia de instrumentalidade do processo, vale dizer, do uso das diversas técnicas processuais conforme as peculiaridades
de cada demanda, encontramos vozes5 no sentido de vedar ou restringir o
processamento, nos juizados especiais cíveis, de ações envolvendo direitos
individuais homogêneos.
A tese é escorada na complexidade, ainda que social, dessas demandas; na reduzida possibilidade de composição amigável em razão do seu
natural efeito cascata; na inadequação do procedimento sumariíssimo para
o acolhimento dos efeitos da tutela outorgada em demandas coletivas; na inviabilização dos juizados especiais por essas demandas de massa e na incompatibilidade desses processos com os princípios norteadores dos juizados.
Evidentemente, tal entendimento constitui uma outra parcela de
competência negativa dos juizados especiais e por isso é aqui resumidamente
abordado, mas não como um terceiro critério delimitativo da competência
desses juízos, por dele não comungarmos.
Com efeito, o processamento desse tipo de demanda é compatível
com as características e os propósitos dos juizados especiais. Não é outra a
tendência doutrinária e jurisprudencial, mas certo é, também, que os efeitos
dos processos coletivos nas demandas singulares sobre direitos individuais
5

Como visto, em termos de políticas públicas, os Juizados Especiais Cíveis são a pior forma de tratar
demandas de índole coletiva, já que suprimem a força política do conflito e, ainda, comprometem
a singela estrutura das Pequenas Causas. Com isso, impossibilita-se o cumprimento de suas finalidades — solucionar amigavelmente conflitos cotidianos e de impacto restrito aos litigantes. Nesse
contexto, é imprescindível desenvolver mecanismos de seletividade, para que os Juizados Especiais possam repelir apropriadamente as demandas inadequadas à sua estrutura. Assim, defendo
que todo conflito que apresente caráter coletivo (quer direitos individuais homogêneos, quer interesses coletivos) deve ser afastado da apreciação dos Juizados de Pequenas Causas. O fundamento
reside tanto na complexidade da causa, que impede seu processamento nesta arena especializada,
como na lesão à garantia do acesso à justiça qualificado (artigo 5º, XXXV, da CF) — concebido como
tempestivo, efetivo e adequado (FERRAZ, 2009, p. 167).
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homogêneos reclamam um tratamento diferenciado no âmbito dos juizados
especiais.
De início, cumpre ressaltar que a denominação “direitos coletivos
lato sensu” e sua classificação disposta no art. 81 do CDC6 decorrem de uma
interação entre o direito processual e material, como adverte Didier Junior
e Zaneti Junior (2009, v. 4, p. 82):
As categorias de direito antes mencionadas (difuso, coletivos stricto
sensu e individuais homogêneos) foram conceituadas com vistas a
possibilitar a efetividade da prestação jurisdicional. São, portanto,
conceitos interativos de direito material e processual, voltados para a
instrumentalidade, para a adequação da teoria geral do direito à realidade hodierna e, desta forma, para a sua proteção pelo Poder Judiciário.

Enquanto os direitos difusos e coletivos stricto sensu não comportam
uma tutela individual, em razão das suas características próprias, o mesmo
não se dá em relação aos direitos individuais homogêneos, os quais admitem
tanto a tutela coletiva quanto a tutela individual. Daí a distinção entre a tutela
de direitos coletivos e a tutela coletiva de direitos.
Tanto a tutela de direitos coletivos quanto a tutela coletiva de direitos
individuais não se enquadram na competência dos juizados especiais, em
função da complexidade que as permeia, da sua inadequação aos princípios
dos juizados e da previsão de procedimentos específicos para o seu manejo.
Nesse sentido, seria até prescindível a sua vedação textual, o que de
fato não se encontra no bojo da Lei 9.099/1995.
Ao contrário, dispõe o art. 3º, I, da Lei 10.259/2001 que
[...] não se incluem na competência do Juizado Especial Cível as causas:
I – referidas no art. 109, incisos II, III e XI, da Constituição Federal,

6

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em
juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando
se tratar de: I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por
circunstâncias de fato; II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou
direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”
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as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e
demarcação, populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos
ou individuais homogêneos.

De uma leitura apressada do texto adviria a conclusão de que também
as ações singulares sobre direitos individuais homogêneos estariam excluídas da competência dos JEFs, a corroborar a linha de pensamento acima
apontada, com discordância.
Entretanto, a interpretação construída a partir desse texto normativo mostrou-se no sentido de vedar apenas o processamento das demandas coletivas sobre direitos individuais homogêneos, pelo que ficaria
mantida a competência dos Juizados Especiais Federais — e estaduais,
por lógica — em relação às demandas individuais sobre tal espécie de
direito. Confira-se:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VARA FEDERAL E JUIZADOS ESPECIAIS
FEDERAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÕES INDIVIDUAIS PROPOSTAS PELO PRÓPRIO TITULAR DO DIREITO. COMPETÊNCIA
DOS JUIZADOS. 1. Ao excetuar da competência dos Juizados Especiais
Federais as causas relativas a direitos individuais homogêneos, a Lei
10.259/2001 (art. 3º, § 1º, I) se refere apenas às ações coletivas para
tutelar os referidos direitos, e não às ações propostas individualmente
pelos próprios titulares. É que o conceito de homogeneidade supõe,
necessariamente, uma relação de referência com outros direitos individuais assemelhados, formando uma pluralidade de direitos com uma
finalidade exclusivamente processual, de permitir a sua tutela coletiva.
2. Considerados individualmente, cada um desses direitos constitui
simplesmente um direito subjetivo individual e, nessa condição, quando tutelados por seu próprio detentor, estão sujeitos a tratamento
igual ao assegurado a outros direitos subjetivos, inclusive no que se
refere à competência para a causa. 3. Conflito conhecido para declarar a
competência do Juizado Federal (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.
Conflito de Competência n. 58.211 — MG. (2005/0216137-5), relator
ministro Teori Albino Zavascki. J. 23/08/2006. DJ 18/09/2006. p. 251).
A exclusão da competência dos Juizados Especiais Federais quanto às
demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais
homogêneos somente se aplica quanto a ações coletivas (Enunciado
22 do Fonajef).
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Note-se que o texto delimitador da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, previsto no art. 2º da Lei 12.153/20097, não
mais faz referência aos direitos individuais homogêneos, demonstrando a
concordância legislativa com a jurisprudência acima firmada.
Realmente, a vedação do processamento dessas demandas singulares
nos juizados acabaria por subtrair da população hipossuficiente, na qual se
encontra a maior parte dos seus titulares, esse relevante instrumento de
acesso à Justiça.
Não seria razoável exigir dessas pessoas, carentes de justiça, tempo e
recursos materiais, que se submetessem à espera dos legitimados às ações coletivas ou aos dispendiosos custos — não só financeiros — do rito ordinário.
A eles, especialmente, deve estar aberta a via do procedimento sumariíssimo se respeitadas as suas limitações, já acima delineadas.
Não se ignora que, mesmo nas ações singulares sobre direitos individuais homogêneos, há evidente e relevante apelo social, o qual, aliás,
justifica a tutela coletiva dessa espécie de direito. Mas esse apelo, que por
vezes se revela uma questão de alta indagação social, não pode, por si só,
caracterizar a complexidade concebida pelo constituinte, de índole eminentemente jurídica.
Se tal característica da causa acarreta a propositura em massa de
ações, cumpre adotar meios eficazes de solução dessas lides, e não a criação
de um entendimento defensivo escorado unicamente em uma estatística
negativa.
É fato que, por vezes, a adoção de medidas próprias dos processos
coletivos (art. 104 do CDC)8 e objetivos (art. 21 da Lei 9.868/1999 e art. 5º,
§ 3º, da Lei 9.882/1999), tal como a ampliação dos efeitos da repercussão
7

8

“Art. 2º, § 1º – Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações
de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.”
O que deve ser tratado com temperamento, em especial nos juizados especiais, no qual não se faz
possível, por exemplo, o transporte in utilibus da coisa julgada do processo coletivo para o individual, como previsto no art. 104 do CDC, em razão da necessidade de liquidação da sentença genérica do processo coletivo (art. 95 do CDC) e a exigência legal de prolação de sentenças líquidas nos
juizados (art. 38 da Lei 9.099/1995).

136

IV Jornada de Direito Processual Civil

geral (arts. 543-A e 543-B do CPC)9, com consequências diretas nas ações
individuais, não se mostra o caminho processualmente mais adequado e por
isso deve ser combatida. Contudo, há mecanismos concebidos para a especial sistemática dos juizados e com o objetivo de otimizar o processamento
dessas demandas de massa, como se nota da leitura do art. 14, § 5º, da Lei
10.259/200110 e dos seguintes enunciados do Fonajef:
1 – O julgamento de mérito de plano ou prima facie não viola o principio do contraditório e deve ser empregado na hipótese de decisões
reiteradas de improcedência pelo juízo sobre determinada matéria;
2 – Nos casos de julgamentos de procedência de matérias repetitivas, é
recomendável a utilização de contestações depositadas na Secretaria,
a fim de possibilitar a imediata prolação de sentença de mérito; 6 –
Havendo foco expressivo de demandas em massa, os juizados especiais
federais solicitarão às Turmas Recursais e de Uniformização Regional
e Nacional o julgamento prioritário da matéria repetitiva, a fim de uniformizar a jurisprudência a respeito e de possibilitar o planejamento
do serviço judiciário; 29 – Cabe ao Relator, monocraticamente, atribuir
efeito suspensivo a recurso, bem assim lhe negar seguimento ou dar
provimento nas hipóteses tratadas no art. 557, caput e § 1-A, do CPC,
e quando a matéria estiver pacificada em súmula da Turma Nacional
de Uniformização, enunciado de Turma Regional ou da própria Turma
Recursal.

9

10

A prática forense tem demonstrado inúmeros casos dessa inapropriada adoção de medidas, entre
os quais apontamos a ordem de suspensão emanada do STF, com suporte nos arts. 543-A e 543-B
do CPC, dos processos relativos aos efeitos dos planos econômicos nas cadernetas de poupança,
a alcançar até mesmo os feitos em tramitação na primeira instância (RE 591.797 e RE 626.307),
em clara afronta ao texto legal, conforme já aclarado pelo STJ, in verbis: “O reconhecimento pelo
Pretório Excelso de que o tema possui repercussão geral, nos termos do art. 543-B do Código de
Processo Civil, acarreta, unicamente, o sobrestamento de eventual recurso extraordinário, interposto contra acórdão proferido por esta Corte ou por outros tribunais, cujo exame deverá ser realizado no momento do juízo de admissibilidade” (AgRg no EDcl no REsp 760.494/RJ, relator ministro
CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 28/06/10). 8. Agravo regimental desprovido. (STJ, 1ª Turma,
AgRg no RMS 26.219/GO, relator ministro Luiz Fux, DJe 17/12/2010.)
“Art. 14, § 5º – No caso do §4º, presente a plausibilidade do direito invocado e havendo fundado
receio de dano de difícil reparação, poderá o relator conceder, de ofício ou a requerimento do
interessado, medida liminar determinando a suspensão dos processos nos quais a controvérsia
esteja estabelecida.”
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Dessa forma, tem-se que as demandas de massa, nascidas de direitos
individuais homogêneos, não encontram obstáculo para o seu processamento
nos juizados especiais, devendo os efeitos extraprocessuais desse fenômeno
receber tratamento a partir de adequada e eficiente gestão de processos.

Conclusão

Os juizados especiais cíveis, concebidos para promover o acesso à
Justiça por meio da remoção de entraves processuais, especialmente a partir da reforma interna do processo, alimentada por uma nova filosofia de
solução de conflitos, tiveram origem em uma experiência prática regionalizada, posteriormente consolidada por lei em âmbito nacional e finalmente
institucionalizada pelo texto constituinte de 1988. Idealizados pela CF/1988
para o processamento e julgamento de causas de menor complexidade, com
norte nos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade, os juizados especiais tornaram-se um marco na
prestação jurisdicional, na medida em que deram vazão a uma relevante
demanda social contida pelo alto custo, morosidade e litigiosidade do procedimento ordinário.
Sua competência, de matriz constitucional, foi conformada pelo
legislador comum com suporte em um critério objetivo eminentemente
valorativo, que, incapaz de esgotar o conceito de complexidade, deu azo a
interpretações incompatíveis com a Constituição, muitas vezes tendentes a
hipertrofiar essa nova estrutura judicial, no afã de solucionar os históricos
problemas da jurisdição ordinária.
Nesse sentido, ganhou força o entendimento de que a definição da
maior ou menor complexidade da demanda caberia apenas à legislação infraconstitucional, a qual, tendo optado, essencialmente, pelo valor econômico
da causa, tornaria irrelevante a investigação de outros critérios, tais como
a adequação procedimental e a qualidade da prova a ser colhida.
Tal entendimento, inicialmente chancelado pela Suprema Corte, foi
por ela revisto no RE 537.427, passando, naquele caso concreto, a considerar
o valor da causa apenas um dos critérios de fixação da competência dos juizados, sem exclusão de outros que, em conjunto ou isoladamente, pudessem
alcançar o conceito constitucional de complexidade.
Com isso, ganharam destaque a compatibilidade de ritos e a qualidade da prova a ser colhida na instrução, analisada a partir da causa de pedir
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e pedido autorais, em cotejo com a defesa de mérito veiculada pela parte
requerida. Sobrelevou em importância, ainda, a verificação da possibilidade
de conciliação ou de transação e a obediência aos princípios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade11.

Como se percebe, foi reconhecida a envergadura constitucional do
conceito de menor complexidade e, por conseguinte, limitada a atuação do
legislador ordinário. De outro lado, ampliou-se o campo de atuação do intérprete, responsável, enfim, pela análise em concreto da complexidade da
causa.
Cumpre ao intérprete, a partir dessa nova orientação jurisprudencial,
reverter o deletério quadro de estrangulamento dos juizados especiais, originado da inconsequente ampliação da sua competência, geralmente levada
a cabo no intuito de resolver a crise do Judiciário.

Com efeito, como vimos de ver, os juizados especiais constituem apenas uma das inúmeras técnicas processuais concebidas para a solução de
litígios. Como técnica que é, há de ser respeitada a sua essência e observados
os seus princípios com rigor científico, sendo vedada a sua reconstrução
prática a partir da mescla de técnicas idealizadas para situações diversas.
Fazê-lo, como se tem notado, resultaria na ordinarização do seu especial
procedimento e na perda da sua identidade, em claro retrocesso do processo
de promoção de acesso à ordem jurídica justa.

Para tanto, não se pode olvidar, é necessário, também, que sejam melhor conhecidas, desenvolvidas e aplicadas as demais técnicas de solução de
litígios, das quais destacamos, pela pertinência, a tutela coletiva de direitos,
as formas alternativas de solução de conflitos (ADR) e os instrumentos de
uniformização da jurisprudência, de forma a garantir, também nos juízos
comuns, a boa prestação jurisdicional.
11

Todos esses princípios, assim considerados, estão presentes no sistema processual das pequenas
causas.
A grande preocupação com a celeridade e simplicidade no procedimento, mais o empenho em
promover a conciliação no maior número possível de casos, conduziram apenas a dar-lhes uma
interpretação moderna, consentânea com as exigências do tempo, revolucionária até — mas
substancialmente fiel à ideia-força contida em cada um desses princípios. Sem eles, ter-se-ia uma
“justiça injusta”, ou “justiça de segunda categoria”, como aos mais afoitos e preconceituosos o
Juizado Especial de Pequenas Causas pareceu que haveria de ser (DINAMARCO, 2009, p. 104).
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Mecanismos de atuação sobre a estrutura de incentivos dos
juízes com o objetivo de reduzir o grau de divergência entre
as suas sentenças e a jurisprudência dos tribunais: uma
análise a partir da Teoria da Agência e da Nova Economia
Institucional1
Francisco Codevila2

Introdução
Suponha-se que as autoridades brasileiras estejam empenhadas em
desenvolver uma política pública que conduza à redução do grau de divergência entre as sentenças dos juízes de primeira instância e a jurisprudência
dos Tribunais.
Sem dúvida alguma, neste contexto, a Lei 11.417, de 19 de dezembro
de 2006, que regulamentou o mecanismo da súmula vinculante representaria
um grande passo rumo à concretização daquela política. De acordo com a
referida lei, o Supremo Tribunal Federal poderá, após reiteradas decisões
sobre um mesmo tema, editar enunciado de 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 municipal3. Na hipótese de a súmula vinculante
deixar de ser observada, prevê a lei o manejo de reclamação ao Supremo
1

2
3

Trabalho de conclusão da disciplina Metodologia da Análise Econômica do Direito do curso de mestrado da Universidade Católica de Brasília – UCB. 2009.
Agradeço ao Professor Ivo Gico Jr. e aos colegas de disciplina pelos debates em sala de aula e fora
dela.
Juiz federal.

Art. 2º O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após reiteradas decisões
sobre matéria constitucional, editar enunciado de 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 prevista nesta Lei.
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Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis
de impugnação4.
É interessante verificar, contudo, que a lei, em relação aos juízes, não
se preocupou em estabelecer qualquer mecanismo que pudesse prevenir
a conduta desviante (deixar de observar a súmula vinculante), bem como
deixou de prever a responsabilização do magistrado que desrespeitasse a
súmula, ao contrário do que previsto para as autoridades administrativas5.
Ora, na medida em que a única forma de fazer com que as sentenças
dos juízes se alinhem ao que diz a súmula é através da reclamação dirigida
ao STF — uma espécie de recurso —, a verdade é que pouca coisa muda
em relação ao panorama anterior. A grande questão é que, e este é o ponto
de partida do presente trabalho, a observância imediata das súmulas vinculantes e jurisprudência das cortes superiores e cortes de apelação acaba
por depender da adesão voluntária dos juízes, ou seja, no modelo atual,
não há nada que obrigue ou incentive os juízes a seguirem a jurisprudência
dos tribunais. Existem, apenas, mecanismos de correção ex post. Em outras
palavras, os juízes não encaram nenhum custo por deixarem de observar a
jurisprudência.
O campo de pesquisa, aqui, é muito amplo. Por isso, neste momento,
a análise ficará limitada ao comportamento do juiz de primeira instância em
relação à jurisprudência dos tribunais de segunda instância e, para simplificar
a análise, tomar-se-á como verdade que os tribunais possuem entendimento
claro e unificado sobre os temas que lhe são postos à apreciação e que os
juízes de primeira instância conhecem efetivamente estes entendimentos6.
4

5

6

Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal,
sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação.
Art. 9º A Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 64-A e
64-B: “Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em violação de
enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao órgão competente
para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos
semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas cível, administrativa e penal”.

O pressuposto da postura clara e definida do Tribunal é um elemento simplificador do modelo
que será trabalhado. Optou-se por eliminar a hipótese já examinada em outros artigos de que a
fragilidade do precedente do tribunal seja um elemento de estímulo ao comportamento desviante
do juiz. Nesse sentido: BENESH, Sara C.; REDDICK, Malia. Overruled: an event history analysis of
lower court reaction to Supreme Court alteration of precedent. The Journal of Politics, v. 64. n. 2,
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O suporte teórico a ser utilizado na descrição do problema levantado é o da Teoria da Agência, a qual fornece elementos para a análise de
problemas que envolvam relações em que o bem-estar de uns (principal)
depende do comportamento de outros (agentes), sendo que estes possuem
suas próprias preferências, as quais não necessariamente convergem com
as preferências daquele, surgindo daí a questão: como fazer com que a conduta dos agentes se alinhe aos interesses do principal? A base da Teoria da
Agência é o modelo neoclássico do agente racional (incrementado pela ideia
de cognição limitada, de Herbert Simon), que, na questão agente-principal, é
posto em ambiente de interação com outros agentes racionais, o que leva a
problemas característicos de assimetria de informações, como seleção adversa e risco moral. A utilização do aparato econômico neoinstitucionalista terá
dupla função: a primeira, demonstrar que o arcabouço institucional no qual
estão inseridos os juízes exerce influência sobre as suas decisões; a segunda,
sustentar o argumento no sentido de que a alteração da matriz institucional,
com a consequente imposição de custos aos juízes pelas decisões divergentes
que proferirem, pode incentivá-los à aplicação da jurisprudência do tribunal.

1 O modelo metodológico do agente racional

Antes de tratar da Teoria da Agência, é preciso que o leitor tenha
uma breve noção sobre o que é o modelo metodológico do agente racional,
desenvolvido pela microeconomia, em especial o padrão neoclássico (cognição plena) e a revisão proposta por Herbert Simon (cognição limitada).
Pois bem, tanto nas análises positivas (o que é) quanto nas normativas (como deve ser), a microeconomia parte de alguns pressupostos metodológicos, os quais, juntos, caracterizam o que se pode chamar de o modelo
metodológico do agente racional. São eles:
a) os desejos dos seres humanos são ilimitados, mas os recursos são
escassos, ou seja, ao tempo em que os desejos humanos são infinitos, os
recursos necessários para a realização de todos os desejos são finitos e,
consequentemente, escassos. Portanto, escassez significa que a sociedade
tem recursos limitados e não pode produzir todos os bens e serviços que
may 2002, p. 534-550; e BAUM, Lawrence. Lower court response to Supreme Court decisions: reconsidering a negative picture. Justice System Journal, v. 3, Spring 1978, p. 208-219.
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as pessoas desejam ter. Assim como uma família não pode dar a seus membros tudo o que eles desejam, uma sociedade não pode dar a cada membro
o padrão de vida que eles aspiram (MANKIW, 2005);
b) em ambiente de recursos escassos, os indivíduos tendem a agir de
forma a maximizar suas utilidades. Utilidade é a satisfação e o prazer retirado de cada bem. Maximização da utilidade significa extrair as utilidades
ao menor custo possível. Nesse sentido, como os recursos disponíveis são
escassos, antes de decidir, cada indivíduo leva em consideração os custos e
benefícios de adquirir os bens que constam da sua lista de preferências. É o
que, em economia, se chama trade off, ou seja, uma escolha realizada a partir
da análise comparativa de custo e benefício entre opções disponíveis, porém
mutuamente excludentes, em razão da restrição orçamentária. Por exemplo:
comprar um carro ou fazer uma viagem de volta ao mundo, construir uma
escola pública ou dar aumento aos servidores públicos etc.
Relacionado à opção preterida está o conceito de custo de oportunidade, que vem a ser o custo de deixar de adquirir algo para adquirir outra
coisa, já que ambas são impossíveis de serem adquiridas ao mesmo tempo,
diante da escassez dos recursos disponíveis. É, portanto, o que o indivíduo
perde, ou melhor, deixa de obter, por deixar de lado a segunda melhor
opção disponível. No caso de quem opta por viajar ao redor do mundo, o
custo de oportunidade é deixar de comprar um carro. Vale observar que,
nesse exemplo, não se pode falar em custo de oportunidade de deixar de
comprar uma Ferrari, porque o trade off é limitado pela quantidade disponível de recursos.
É importante lembrar que o conceito de valor, em economia, está
ligado ao de utilidade. E, pela escola marginalista, o valor está associado ao
grau de satisfação da unidade adicional do mesmo bem ou serviço, o que, em
economia, é conhecido por utilidade marginal. E assim surge a chamada lei da
utilidade marginal decrescente, pela qual, à medida que o indivíduo satisfaz
seu desejo de obter um determinado bem, a tendência é que para ele outro
bem idêntico (mais do mesmo) já não tenha a mesma utilidade, ou o mesmo
valor do primeiro. Assim, diminui a utilidade à medida que a necessidade vai
sendo saciada e, se a utilidade diminui, o valor também diminui;
c) as preferências dos indivíduos são estáveis, completas, transitivas
e ordinais. Presume-se, inicialmente, que as preferências não se modificam,
ou seja, que elas são estáveis. A estabilidade das preferências impõe que, se
as pessoas mudaram de comportamento, então é porque alguma coisa mu146
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dou ao seu redor, e não as suas preferências. Se as preferências não fossem
estáveis, todo comportamento observado seria explicável recorrendo-se à
mudança de preferências e a teoria perderia seu poder explicativo (GICO
JUNIOR, 2010. Mimeo). Admite-se, ainda, que as preferências são completas, isto é, que o agente é capaz de definir suas preferências em qualquer
universo de escolhas possível, seja pelo estabelecimento de uma ordem de
preferências (A é preferível a B, se e somente se A for tão bom quanto B, mas
B não for tão bom quanto A), seja pela conclusão de que, diante das opções
possíveis, o indivíduo é indiferente a todas elas (existe relação de indiferença
quando A é tão bom quanto B, e B tão bom quanto A). Admite-se, também,
a transitividade das escolhas, ou seja, se A é preferível a B, e B preferível a
C, então presume-se que, para o agente racional, A é preferível, também,
a C, ainda que não tenham sido explicitamente comparadas. Ademais, as
preferências são ordinais. Elas permitem dizer que A é preferível a B, e B a
C, mas não quão preferíveis elas são, ou se A é mais preferível a B do que B
a C. Vale dizer, pode-se falar em ordem de preferências, não em intensidade
de preferências (PINHEIRO; SADDI, 2005);
d) os indivíduos reagem a estímulos, ou seja, as escolhas podem ser
modificadas em função de um elemento exterior à relação que existe entre
o indivíduo e o bem por ele desejado. Quando o bem escasso de que o indivíduo dispõe para trocar por outros pode se tornar ainda mais escasso, em
função de uma escolha, esta situação passa a influenciar a escolha. Como as
pessoas tomam decisões por meio da comparação de custos e benefícios,
seu comportamento pode mudar quando os custos ou benefícios mudam
(MANKIW, 2005). Por exemplo, o aumento do preço do bem, considerando-se
a escassez dos recursos financeiros, pode fazer com que o indivíduo reveja
suas prioridades (não as preferências, pois estas permanecem estáveis no
modelo).
Em defesa da amplitude e utilidade do modelo, é necessário enfatizar
que a noção de recurso escasso não está limitada à de recurso financeiro e,
justamente por isso, o modelo metodológico da microeconomia pode ser
aplicado sempre que o indivíduo se vê diante da situação de ter de tomar
uma decisão sobre como alocar melhor os recursos escassos disponíveis
(trade off). Nesse sentido, Gico Jr. (mimeo) afirma que, onde houver espaço
para escolhas, as condutas serão passíveis de análise pelo método econômico, pois o objeto da moderna ciência econômica abrange toda forma de
comportamento humano que requer a tomada de decisão. O principal motivo
147
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dessa amplitude é que, antes de qualquer coisa, a economia é caracterizada
por um método de investigação, e não por um objeto específico em si.
Sobre o tema, Gary S. Becker (apud LECCA, 2004) fez uma interessante observação acerca da evolução do campo de análises da Economia,
no sentido de que ela estaria ingressando em uma terceira era. Durante a
primeira, considerava-se que a economia se limitava ao estudo dos mecanismos de produção e de consumo de bens materiais (a tradicional teoria
dos mercados). Em um segundo momento, o campo da teoria econômica foi
sendo ampliado, dando lugar às questões decorrentes das trocas de moedas.
Atualmente, o campo de análises da economia se estende ao conjunto das
condutas humanas e às decisões correspondentes. Assim, toda questão que
coloque um problema de alocação de recursos e de opções em situação de
escassez caracterizada pelo enfrentamento de objetivos alternativos pertence
à Economia. Por isso, de acordo com o clássico conceito de Lionel Robbins
(1983), “economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses”.
Uma das principais críticas ao modelo do agente racional, de ordem
metodológica, é no sentido de que a ciência não pode tomar como paradigma
uma linha de comportamento não efetivamente comprovada. A esse respeito, Milton Friedman (1970) afirmou que a Economia, como outras Ciências
Sociais, enfrenta a dificuldade de ter que formular hipóteses somente passíveis de serem confirmadas ou rejeitadas na prática. É diferente da Física,
por exemplo, que pode testar em laboratório suas hipóteses. Nesse mesmo
sentido, Mankiw (2005) afirma que os físicos que estudam a gravidade podem deixar cair quantos objetos quiserem em seus laboratórios para gerar
dados e testar suas teorias. Em comparação, os economistas que estudam a
inflação não podem manipular a política monetária de um país simplesmente
para gerar dados úteis. Por isso, Friedman defende que uma teoria deve ser
julgada pelo seu poder preditivo sobre uma classe de fenômenos que ela
se propõe a examinar. Nesse sentido, o único teste de validade relevante
é a comparação das previsões com a realidade. Assim, as hipóteses serão
rejeitadas se suas previsões forem contraditadas. Elas serão aceitas se suas
previsões não forem contraditadas. Sua confiabilidade será estabelecida se
ela for capaz de resistir às várias tentativas de ser contraditada. Portanto,
para Friedman, não se deve julgar a hipótese, a priori, pelo seu pressuposto
metodológico. Somente a aplicação prática será capaz de dizer, a posteriori,
se o método adotado é útil ou não.
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Ainda, segundo Fabio Nusdeo (2001), há um fator de perturbação
bastante sério nas Ciências Sociais: o fato de nelas o homem ser ao mesmo
tempo sujeito e objeto. Em outras palavras, aquele que pesquisa, examina e
prevê faz, normalmente, parte da realidade pesquisada. Daí a possibilidade
de vieses de julgamento decorrentes de envolvimento pessoal a prejudicar
indesejavelmente a necessária objetividade do pesquisador. É por isso que
a economia positiva criou um modelo generalizante de comportamento, o
mais neutro possível, livre de influências morais, a partir do qual a economia
normativa elaborará hipóteses testáveis no dia a dia.
Outra forte crítica, agora, de ordem filosófica, é a de que o paradigma do comportamento racional da economia está relacionado ao egoísmo,
ou que agir de forma racional significa maximizar interesses pessoais em
detrimento dos interesses dos outros. Na verdade, para a microeconomia,
agir de forma racional significa, apenas, alinhamento de conduta de acordo
com os fins almejados, levando-se em consideração os custos e benefícios
das opções disponíveis, o que, segundo o modelo do agente racional, é valido
para qualquer tipo de indivíduo. Segundo Gary Becker (1993), the analysis
assumes that individuals maximize welfare as they conceive it, whether they
be selfish, altruistic, loyal, spiteful or masochistic. �������������������������
Edmund Kitch (2000) afirma que a premissa de que o interesse próprio é uma forte constante do
comportamento humano não conduz, de forma lógica, à hipótese de que
as pessoas se comportarão de forma antissocial. Ao contrário, o interesse
próprio pode explicar por que as pessoas agem em conformidade com as
normas morais e jurídicas de uma comunidade. Os benefícios do intercâmbio
só podem existir se cada indivíduo está disposto a cooperar com os outros
e se as normas legais e morais podem ser tidas como o marco que torna
possível tais intercâmbios.
Pois bem, até aqui, o modelo metodológico do agente racional trabalha em cima do pressuposto de que os indivíduos têm amplo acesso, conhecimento e capacidade de lidar com todas as informações necessárias
em um processo de escolha, o que, a despeito de ser útil, evidentemente é
irreal. Assim, um passo decisivo foi dado por Herbert Simon (1997), que, ao
analisar o processo decisório dentro das organizações, chamou a atenção
para o fato de que, na realidade, a informação disponível e a capacidade de
tratamento das informações pelos indivíduos necessariamente são limitadas.
Para Simon (apud Santos, 2007), a tarefa de decidir é composta de
três etapas: primeiro, levantar todas as possíveis estratégias a serem ado149
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tadas; segundo, determinar todas as consequências possíveis de cada estratégia; por último, comparar todas as consequências possíveis e tomar a
decisão. Contudo, Simon defende que é impossível para o indivíduo conhecer
todas as alternativas disponíveis e suas possíveis consequências. Por isso, no
seu modelo de racionalidade limitada, as decisões são satisfatórias, mas não
ótimas. Com Simon, portanto, ganham corpo as noções de racionalidade limitada e decisão satisfatória (MACIEL, HOCAYEN-DA-SILVA; CASTRO, 2006), as
quais, como veremos adiante, influenciaram a ideia de custos de transação.
Mas, afinal, o que muda em relação à concepção neoclássica? De acordo com Williamson (2005), a principal lição decorrente da substituição do
pressuposto da hiperracionalidade pela racionalidade limitada é a substituição do objetivo de maximização pela de satisfação, ou seja, encontrar um
curso de ação que seja bom o suficiente.
Antes de encerrar este tópico, quero ressaltar que a ideia central
apresentada é a de que o agente racional não toma decisões baseado, exclusivamente, em suas preferências, pois leva em consideração, também,
os custos e benefícios de adquirir os bens desejados, ainda que o nível de
informação e a capacidade para processá-las sejam limitados. Por isso, uma
alteração nos custos de aquisição dos bens pode influenciar as escolhas dos
agentes racionais.
Pois bem, apresentado este panorama do modelo do agente racional,
base das investigações da microeconomia, o próximo passo é examinar a Teoria da Agência, cujo ferramental é utilizado para explicar a divergência que
surge quando indivíduos racionais, com preferências e utilidades próprias,
interagem tendo como pano de fundo uma relação de delegação.

2 Teoria da Agência

Analisando o funcionamento de uma empresa, surge a questão atinente ao relacionamento entre os diversos participantes que atuam no grande
jogo da relação corporativa, isto é, proprietários da empresa, administradores, gestores, empregados e terceirizados. Como fazer para que administradores, empregados e terceirizados desenvolvam os esforços necessários
à maximização das utilidades dos proprietários?
É este, justamente, o pano de fundo inicial da Teoria da Agência, que
trabalha com os seguintes elementos básicos: a) o principal — aquele que
define as políticas, as metas da empresa e os incentivos; b) o agente — aquele
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que deve orientar seu comportamento de forma a atender à expectativa do
principal; c) as preferências de principal e agente não são necessariamente
convergentes. Em suma, tem-se, de um lado, o principal, um agente racional que tem as suas próprias preferências e, de outro, o agente, um agente
racional contratado para maximizar as preferências do principal, mas que
também tem as suas próprias preferências.
Além disso, uma das bases da Teoria da Agência é o abandono do
pressuposto da economia neoclássica de que os mercados são perfeitos —
como exposto no tópico anterior — e os agentes possuem informação completa sobre os mercados e demais agentes que nele interagem. De acordo com
Milgron e Roberts (apud ARRUDA; MADRUGA; FREITAS JÚNIOR, 2008), a
assimetria de informações pode ser caracterizada como uma situação na qual
uma das partes da transação não possui toda a informação relevante para
averiguar se os termos do contrato que está sendo proposto são mutuamente
aceitáveis e se serão implementados. No mesmo sentido, segundo Ronaldo
Fiani (2006), diz-se que um jogo envolve assimetria de informação quando
um dos jogadores possui informação relevante acerca de um dos aspectos
do jogo, informação esta de que algum outro jogador não dispõe e que não
pode ser obtida a baixo custo.
Questões de assimetria informacional podem ser identificadas, por
exemplo, no mercado de carros usados. Os automóveis usados são vendidos
por muito menos do que os automóveis novos, porque existem informações
assimétricas a respeito de sua qualidade: o vendedor de um automóvel usado
sabe muito mais a respeito do veículo do que seu potencial comprador. As
implicações das informações assimétricas a respeito da qualidade de um
produto foram originalmente analisadas por George Akerlof e vão muito além
do mercado de automóveis usados. Os mercados de seguro, crédito financeiro e até mesmo de empregos são também caracterizados por informações
assimétricas sobre a qualidade dos produtos (PINDYCK; RUBINFELD, 2010).
Pois bem, Keneth Arrow (1985) identificou como fontes dos problemas de agência a seleção adversa e o risco moral. Na seleção adversa, um
indivíduo pode ser levado a fazer uma escolha equivocada. No risco moral, a
dificuldade que um indivíduo tem para controlar as ações de outro indivíduo
deixa este último livre para agir de acordo com as suas próprias preferências.
Para facilitar a explicação, tomarei como exemplo o mercado de seguro de automóveis. Em termos resumidos, para que as seguradoras tenham
lucro, é preciso que o gasto com as indenizações não supere o montante do
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prêmio recolhido por todos os segurados. Para tanto, se não for possível para
a seguradora ter entre seus segurados somente indivíduos que se expõem
pouco ao risco, é preciso que, no mínimo, haja uma proporção eficiente entre
segurados que se expõem muito e segurados que se expõem pouco ao risco.
Contudo, devido à assimetria de informações existente entre a seguradora
e o segurado, a seguradora não sabe, nem pode saber, a baixo custo, se o
segurado se expõe muito ou pouco ao risco e, por isso, pode ser levado a
fazer uma escolha equivocada, contratando um indivíduo que se expõe excessivamente ao risco. Isto é seleção adversa.
De outro lado, na medida em que é muito custoso para a seguradora
monitorar o comportamento do segurado, este, que já está garantido contra
qualquer sinistro, não possui incentivos para ter precaução, pois, para ele, é
irrelevante ter ou não algum nível de precaução. Esta falta de incentivo para
diminuir a exposição ao risco é chamada de risco moral.
No âmbito da Teoria da Agência, assimetria de informações significa
que o principal não consegue saber se o nível de comprometimento do agente
é compatível com o grau de maximização de utilidade desejada, por isso o
principal pode ser levado a fazer escolhas equivocadas, como a contratação
de um agente cujas preferências não são compatíveis com as do principal.
De outro lado, o agente, ciente de que o controle que o principal exerce é
ineficiente, fica livre para implementar suas preferências.

Se, por exemplo, o principal tratar da mesma forma os empregados que se comprometem com a maximização das suas utilidades e os que
agem em sentido contrário, não haverá incentivos para que os primeiros se
esforcem, ou seja, o nível de esforço e o comprometimento dos melhores
empregados serão correspondentes ao mínimo necessário para não serem
demitidos e, assim, a mão de obra qualificada se perde. E mais, se, para o
agente, é irrelevante alinhar, ou não, seu comportamento aos interesses do
principal, a tendência é que o agente, após atingir o nível mínimo de esforço, passe a maximizar suas próprias utilidades, as quais podem, em alguma
medida, ser incompatíveis com as utilidades maximizadas pelo principal.
A Teoria da Agência apresenta duas abordagens para o principal
lidar com problemas de desalinhamento de preferências. Uma, é o monitoramento; a outra, o incentivo. O que determina, em termos econômicos, a
predominância de uma sobre a outra, ou a combinação de ambas, é a relação
custo-benefício.
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A seguir, tentarei inserir a relação juiz-tribunal nos contornos da Teoria da Agência. O objetivo é demonstrar que, quando os juízes não compartilham das mesmas preferências do tribunal, as decisões tendem a ser divergentes, principalmente se não houver mecanismos preventivos de controle.

3 Aplicação da Teoria da Agência à relação juiz-tribunal

Sempre que for possível identificar, em qualquer tipo de relação, uma
parte que define as metas a serem atingidas e outra a quem são delegadas
as tarefas correspondentes, mesmo que de forma não explícita, sendo que,
entre elas, pode não haver convergência de preferências e prevalecer a assimetria de informações, será possível invocar o aparato teórico da Teoria
da Agência (REES, 1984). Da mesma forma, “the economist have expanded
the notion of agency to include any situation where (1) one person, the
agent, chooses action among at least two alternatives; (2) that action affects
the welfare of both the agent and the principal; and (3) the principal then
rewards (or punishes) the agent based on observed results” (SONGER;
SEGAL; CAMERON, 1994).
Pois bem, levando-se em conta que o problema aqui examinado é
a divergência entre as decisões dos juízes e a jurisprudência do tribunal, o
conjunto de explicações e proposições fornecido pela Teoria da Agência pode
ser bastante útil. Nesse sentido, segundo Haire, Songer e Lindquist (2003),
“relations between the circuit panel and district judge below may therefore
be productively characterized as a principal-agent relationship, albeit with
a reduced sanctioning capacity on the part of the principal7”.
Assim, adaptando a Teoria da Agência ao contexto da relação juiz-tribunal, o tribunal deve ser considerado o principal, e o juiz o agente. Nesse
contexto, cabe ao tribunal definir sua jurisprudência e adotar mecanismos
de monitoramento e incentivos para os juízes decidirem de acordo com a
jurisprudência.
O clássico mecanismo de monitoramento é a revisão recursal8. Contudo, na medida em que contrariar o entendimento do tribunal, em nosso
7
8

Pode-se dizer que o District Judge assemelha-se ao nosso juiz federal, e que as Circuit Courts guardam relação com os nossos tribunais regionais federais.
É importante salientar que a literatura norte-americana dedica esforços a este tipo de abordagem.
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sistema jurídico, não acarreta nenhuma consequência ao juiz — ou seja,
tomar ou não uma decisão que se espera do agente depende única e exclusivamente dele —, nada faz crer que o juiz empreenda esforços no sentido de
maximizar os interesses do tribunal (risco moral). E, assim, quanto menor
a responsabilização do juiz maior será a frequência de julgados divergentes,
fora o estímulo para que ingressem na carreira profissionais que querem
se sentir mais livres e independentes. É muito comum ouvir daqueles que se
preparam para ingressar na carreira — e mesmo dos mais experientes — que
ser juiz garante um bom salário, aposentadoria e dá liberdade para agir de
acordo com as próprias convicções, porque juiz não tem chefe.
Pois bem, de acordo com o modelo do agente racional, base da Teoria
da Agência, para que o tribunal consiga exercer influência sobre as escolhas
do juiz, é preciso que este saiba que terá de assumir custos pela decisão
divergente. Nesse sentido, se os custos forem baixos, a utilidade que o juiz
retira é maximizada; porém, se os custos forem altos, o preço que o juiz terá
de pagar pode influenciar na sua decisão de divergir do tribunal.
No próximo tópico, utilizarei o arcabouço da Nova Economia Institucional para demonstrar que a matriz institucional na qual está inserido
o agente racional pode exercer influência sobre suas decisões, na medida
em que reduza ou aumente os custos de uma escolha. No tópico seguinte,
analisarei a influência das instituições sobre as escolhas dos juízes.

É que existe nos EUA uma preocupação com relação à reação das cortes inferiores à mudança de
entendimento da Suprema Corte. A questão é que, de acordo com a estrutura processual americana, apenas uma parcela muito pequena dos recursos interpostos das decisões das cortes inferiores
chega a ser examinada pela Suprema Corte. Por isso, os estudos estão mais centrados nos mecanismos de controle (do que nos estímulos), no sentido de identificar em que medida o aumento do
número de recursos examinados teria o efeito de diminuir a reação contrária das cortes inferiores
à mudança dos precedentes da Suprema Corte, partindo do principio de que, quanto mais decisões
se sujeitarem ao poder revisional da Suprema Corte e, portanto, à possibilidade de reversão, menores as chances da corte inferior se rebelar em face de uma mudança de precedente. Nesse sentido: SONGER, Donald R.; SEGAL, Jefrey A.; CAMERON, Charles M. The hierarchy of justice: testing
a principal-agent model of supreme court-circuit court interactions. American Journal of Political
Science, v. 38, n. 3, Aug. 1994, p. 673-696.
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4 A teoria dos custos de transação e o papel das instituições
segundo Douglass North
A teoria dos custos de transação, matéria-prima da nova economia
institucional, tem uma trajetória de desenvolvimento marcada por duas obras
principais. A primeira delas, reconhecida como a obra originária, é o artigo
de Ronald Coase na revista Economica, em 1937, intitulado The nature of the
firm. A segunda é Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications,
livro de Oliver Williamson, publicado em 1975 (PESSALI, 1999).
Basicamente, o que motivou o artigo de Coase foi a sua preocupação
em apresentar uma definição de empresa que fosse não apenas realista, no
sentido de corresponder ao que se entendia por empresa no mundo real, mas,
também, operacionalizável pelos instrumentos da economia marginalista,
em especial, as ideias de marginalidade e substituição.
Citando Arthur Salter, para quem toda oferta se ajusta à demanda e
a produção ao consumo por um processo que é automático, elástico e sensível, Coase afirmou que o economista enxerga o sistema econômico como
algo coordenado pelo mecanismo de preços. Mesmo a afetação dos fatores
de produção entre seus distintos usos estaria determinada pelo mecanismo
de preços.
Contudo, Coase ressaltou que há várias situações em que o mecanismo de preços não é aplicável ou determinante. Por exemplo, um empregado é removido de um determinado setor da empresa para outro não
porque houve mudança nos preços relativos9, mas porque recebera uma
ordem nesse sentido. Portanto, fora da empresa, os movimentos de preços
dirigem a produção e esta é coordenada mediante uma série de transações
de intercâmbio no mercado. Dentro da empresa, contudo, estas transações
de mercado são eliminadas e a complicação da estrutura de mercado com
transações de intercâmbio é substituída pelo empresário-coordenador que
dirige a produção.
9

Preços relativos: relação estabelecida entre diversos pares de preços importantes de uma economia com a finalidade de observar sua variação no tempo. Por exemplo, os preços dos produtos
agrícolas comparados com os industriais, os preços das exportações comparados com os das importações (relações de troca), os salários com os preços da cesta básica de consumo do trabalhador
etc. (SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia do Século XXI. Rio de Janeiro: Record, 2007).
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Portanto, para Coase, a principal justificativa para a criação de uma
empresa é que existem custos para os agentes utilizarem o mecanismo de
preços. O custo mais óbvio de organizar a produção mediante o mecanismo de preços é descobrir quais são os preços relevantes. Além disso, existem também os custos de negociar e concluir cada contrato. Por outro lado,
quando alguém é proprietário do fator de produção (empresa), não se faz
necessário firmar uma série de contratos para se obter, via mercado, o que
pode ser obtido internamente.
Em suma, há custos para o agente recorrer ao mercado. Se eles forem
superiores aos custos de organizar uma empresa, justifica-se a existência
desta, em termos de eficiência. Como afirmam Zylbersztajn e Sztajn (2005),
tanto os mercados quanto as firmas funcionam com custos positivos. A escolha do modo de organização, via mercado ou via hierárquica, depende da
comparação entre alternativas de menor custo.
Mas Coase também se propôs a abordar, de forma científica, os determinantes da expansão das empresas, o que fez com que ele invocasse a
teoria dos custos marginais de produção. Em suma, defendeu Coase que, se
o custo adicional de expandir a empresa for superior ao de recorrer ao mecanismo de preços, não se justifica a expansão. Ao contrário, se for inferior,
a expansão é recomendada.
Como se vê, Coase estava preocupado em abordar, de forma científica,
as determinantes do surgimento, expansão e retração das empresas, considerando que, dentro delas, o sistema de preços é substituído pela organização
hierárquica. A ideia de custos para recorrer ao sistema de preços surge, mas
não é muito explorada ou investigada, ficando apenas a noção de que eles
estão relacionados aos custos de descobrir os preços relevantes, de negociar
e concluir cada contrato celebrado.
Em Markets and hierarchies, Williamson (apud PESSALI, 1999)
apresenta a ideia básica do modelo econômico que estava por desenvolver:
mercados e hierarquias são formas alternativas de organizar a produção
capitalista, estando o tamanho da firma limitado à sua capacidade não só de
produzir um bem com menores custos que aqueles incorridos na produção
atomizada no mercado, mas em ter menores custos, somados, de produção e
de transação10 — que correspondem aos demais custos incorridos na passa10

Apesar de a ideia de que a utilização do mercado induz a custos específicos ter sido apresentada
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gem do bem entre interfaces tecnologicamente distintas. Assim, o conjunto
de características das transações passa a ser visto como principal determinante da forma de organização da produção do bem ou serviço envolvido.
Na tentativa de justificar os movimentos de integração das empresas,
os quais teriam por objetivo o ganho de eficiência, e não necessariamente
o controle do mercado relevante, Williamson apresenta uma teoria sobre a
origem dos custos de transação. De acordo com o autor, as hipóteses comportamentais da teoria dos custos de transação, ou seja, as características
humanas que sobressaem em uma transação econômica são: racionalidade
limitada e oportunismo. A racionalidade limitada é uma condição descrita por
Herbert Simon, em que o homem tem um comportamento intencionalmente
racional, mas apenas de forma limitada. Os agentes pretendem ser racionais,
no sentido maximizador, mas só conseguem sê-lo parcialmente, uma vez
que sua capacidade cognitiva (com referência ao seu conhecimento, às suas
habilidades e à sua previdência) e seu tempo para tomada de decisões são
limitados. Sendo assim, as organizações são formas úteis de unir capacidades
limitadas para levar a bom fim propósitos humanos (PESSALI, 1999).
Na presença da racionalidade limitada, as possibilidades de surgimento de conflitos na adaptação ex post das relações contratuais a eventos
imprevistos são magnificadas pela potencial emergência de condutas oportunistas, caracterizadas como ações que resultam em um desvendamento
incompleto ou distorcido de informações, especialmente quando associado a
esforços calculados para enganar, deturpar, disfarçar, ofuscar ou de alguma
forma confundir (WILLIAMSON, 1985 ou 1975, como está na referência), o
que abrange todo o comportamento estratégico que envolve a manipulação
ou ocultamento de informações e/ou intenções frente à outra parte da transação, com o objetivo de auferir lucros que alteram a configuração inicial do
contrato em termos da distribuição de ganhos (PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS).
Como consequência, os contratos são inerentemente incompletos em
função da racionalidade limitada, o que exige seu monitoramento ex post;
para além disso, devem também ser vistos como promessas entre as partes,
o que implica incorrer em custos ex ante para verificação da credibilidade
das demais partes nele envolvidas. Sendo assim, os contratos devem conter
salvaguardas ou precauções para a presença e os efeitos negativos ou conpor Coase, o termo custos de transação surge pela primeira vez com Oliver Williamson.
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traproducentes de tais formas de conduta. A recomendação se intensifica se
as transações estão sujeitas ao oportunismo (PESSALI, 1999).
Segundo Pondé, Fagundes e Possas (2004), o modo como as dificuldades geradas pelo oportunismo são solucionadas pode ser expresso em
variáveis que afetam diretamente o desempenho das unidades econômicas
participantes: os custos ex ante de negociar e fixar as contrapartidas e salvaguardas do contrato e, principalmente, os custos ex post de monitoramento,
renegociação e adaptação dos termos contratuais às novas circunstâncias.
Assim, Williamson (apud PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS, 2004) conclui que a necessidade de implementar esforços para evitar ou atenuar o
oportunismo e seus efeitos constitui o fato gerador dos custos de transação.
Além das características comportamentais dos agentes, são de suma
importância para o arranjo contratual as características do objeto do contrato
ou, segundo Williamson (apud PESSALI, 1999), a especificidade do ativo. A
especificidade é uma referência conceitual ao grau em que um ativo pode
ser reempregado em usos alternativos ou por outros agentes sem que haja
perda de sua capacidade ou valor produtivo. O maior grau de especificidade está associado à necessidade de salvaguardas contratuais mais rígidas
e a um interesse de que o contrato tenha maior duração. Pode-se utilizar,
para melhor compreensão, a ideia de gastos irrecuperáveis para um ativo
específico, em que a quebra do contrato implica expor esse ativo à perda
total (ou residual) de seu valor produtivo ou a usos alternativos de baixo
retorno. Já ativos pouco ou nada específicos não incorrem em tais perigos,
encontrando facilmente usos alternativos de mesmo retorno ou clientela
discreta, por se tratar de bem ou serviço de características padronizadas e
utilização geral ou ampla.
Assim, na presença de ativos específicos, segundo Williamson (apud
PESSALI, 1999), as partes envolvidas procurarão proteção contra tais perigos na forma de salvaguardas contratuais: a) realinhamento de incentivos
(penalização por quebra prematura da transação); b) criação e emprego
de uma estrutura de gestão comum para acompanhamento do contrato;
c) busca de regularidade nas trocas, que sinalizem a intenção de continuidade
ou gerem reciprocidade e confiança entre as partes.
Em suma, apenas na especificidade dos ativos que é desprezível a
estrutura de gestão eficiente em termos transacionais seria o mercado puro
impessoal, no qual o conteúdo dos contratos limita-se, na maioria das vezes,
a diferimentos na entrega ou no pagamento. Ou seja, a admissão de que
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os ativos específicos são um fenômeno relativamente generalizado leva,
então, à conclusão de que os mercados caracterizados por condutas puramente competitivas e individualistas podem mostrar-se extremamente mal
equipados para a coordenação das interações entre os agentes econômicos.
Quando a interrupção das transações e a substituição de um parceiro por
outro não podem ser utilizadas para ajustar comportamentos divergentes, os
incentivos típicos dos mercados — como adotar uma linha de ação voltada
para o incremento do fluxo de renda recebido — deixam de constituir um
mecanismo eficaz de adaptação dos contratos a novas situações (PONDÉ;
FAGUNDES; POSSAS, 2004).
Com tais argumentos, Williamson (apud PONDÉ; FAGUNDES; POSSAS, 2004) defende que o estabelecimento de vínculos de reciprocidade,
restrições contratuais a condutas das partes e iniciativas de integração ou
quase integração ao longo das cadeias produtivas constituam, muitas vezes,
inovações organizacionais que buscam gerar ganhos de eficiência, e não
práticas restritivas visando criar barreiras à entrada e poder de mercado.
Resumindo, de acordo com Zylbersztajn e Stajn (2005), com base
na decodificação das características das transações (especificidades dos
ativos, frequência e risco), somada aos pressupostos comportamentais de
racionalidade limitada e oportunismo, Williamson apresenta o construto
teórico que busca explicar o alinhamento entre as características das transações e as formas de governança, sob a égide do comportamento eficiente
de minimização de custos de produção e de transação.
Por sua vez, Douglass North enfrenta os custos de transação de uma
forma inovadora. Segundo North (2008), “the net gains from exchange are the
standard gains of neoclassical economy theory, less the costs of measurement,
enforcement, and those costs that arise because measurement and enforcement
are imperfect”. Por isso, como observa Gala (2003), na concepção de North,
a chave do desenvolvimento econômico está na capacidade de as sociedades desenvolverem instituições eficientes capazes de estimular agentes e
organizações a investirem em uma atividade individual que traga retornos
sociais superiores a seus custos sociais.
Segundo North (1994), instituições são regras formais, limitações
informais (normas de comportamento, convenções e códigos de conduta
autoimpostos) e os mecanismos responsáveis pela eficácia desses dois tipos
de normas. Se as instituições constituem as regras do jogo, as organizações
são os jogadores. Estas compõem-se de grupos de indivíduos dedicados a
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alguma atividade executada com determinado fim e são as limitações impostas pelo contexto institucional (ao lado de outras restrições normais em
qualquer economia) que definem o conjunto de oportunidades e, portanto,
o tipo de organizações que serão criadas.
North (1994) defende que o arcabouço institucional eficiente seria
capaz de reduzir os custos das transações, por atenuar o problema da incerteza e facilitar a coordenação entre agentes e organizações. Assim, de
acordo com Mercuro e Medema (1997), “the possibilities and limitations
of exchange are a function of the transactional or contracting framework”.
A ideia principal, portanto, segundo Zylbersztajn e Sztajn (2005), é que, se
formos capazes de criar instituições que reduzam os custos de transação,
definidos por Barzel como os custos de transferir, capturar e proteger os
direitos de propriedade, então os indivíduos na sociedade se engajarão em
transações para resolver os problemas alocativos desses direitos.
Segundo Gala (2003), a matriz institucional é responsável por definir o vetor de estímulos para os diversos agentes sociais, especialmente os
envolvidos em atividades econômicas. Assim, agentes e organizações, ao se
depararem com mudanças de preços relativos e preferências — ou algum
tipo de mudança exógena ao ambiente econômico —, têm duas opções para
capturar novas oportunidades de ganho: rearranjar a relação de insumos e
produtos com que trabalham, sem alterar a matriz institucional sob a qual
operam; ou investir esforços para mudar essa matriz, de modo a poder capturar tais ganhos decorrentes de mudanças no ambiente.
Nesse mesmo sentido, Zylbersztajn e Stajn (2005) lembram que, em
contraste com a lógica do paradigma neoclássico, mecanismos de coordenação econômica, dados por instituições políticas e legais, restringem as
necessidades, as preferências e as escolhas dos atores econômicos: a ação
individual não é soberana como querem os neoclássicos, mas é influenciada
pelas instituições formais e informais.
Para concluir este tópico, é preciso esclarecer a diferença entre as
abordagens de Williamsons e North. Ambos focaram os custos de transação,
contudo, enquanto o primeiro está preocupado em enfrentar os custos de
transação com arranjos organizacionais, o segundo defende que os custos
de transação podem ser amenizados por instituições eficientes11. Por isso,
11

Sabe-se, hoje, que ambas as abordagens foram academicamente reconhecidas. North recebeu o
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lembram Pinheiro e Saddi (2005) que parte da literatura neoinstitucionalista
foca o ambiente institucional, buscando entender sua influência sobre, de um
lado, o desempenho econômico e, de outro, o comportamento dos agentes
econômicos. Os trabalhos de Douglass North, por exemplo, adotam primordialmente essa perspectiva. Há, porém, outro conjunto de trabalhos, entre
os quais se destacam os de Ronald Coase e Oliver Williamson, cujo foco recai
sobre os arranjos institucionais criados pelos próprios agentes econômicos
para estruturar suas relações a fim de economizar em custos de transação.

5 A importância das instituições nas escolhas dos juízes

Em que medida a noção de custos de transação e de instituições podem ser úteis ao propósito do presente artigo? Pois bem, relembrando os
pressupostos do modelo metodológico do agente racional, com o qual estamos trabalhando, uma vez que os indivíduos tomam decisões por meio
da comparação de custos e benefícios e reagem a estímulos, as instituições
podem ajudar a explicar as escolhas dos agentes econômicos se elas aumentarem ou reduzirem os custos de transação. O que se propõe aqui é a aplicação
desta perspectiva inovadora na análise econômica do direito.
A ideia básica é a seguinte: a análise econômica do direito, em linhas
gerais, aplica o modelo neoclássico do agente racional, concebido para estudar as decisões dos indivíduos em ambiente de mercado, a situações fora
do ambiente de mercado. Como parte do meio acadêmico envolvido com as
ciências econômicas (nova economia institucional) incrementou o modelo
do agente racional, com o pressuposto da racionalidade limitada, e passou
a atribuir importância às instituições nas decisões dos indivíduos em contexto de mercado, a análise econômica do direito, então, incorporaria essas
alterações às suas pesquisas e, para tanto, deve tentar compreender o papel
que as instituições exercem nos processos decisórios fora do contexto de
mercado. Se, em ambiente de mercado, as instituições podem afetar os custos de transação, então, fora dele, elas podem afetar os custos das decisões
dos indivíduos. É bom que se diga, o próprio North (2008) já afirmou que as
instituições estruturam incentivos nas relações humanas, seja no contexto
político, social ou econômico.
nobel de economia em 1993, e Williamson, em 2009; além, é claro, de Coase, agraciado em 1991.
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Pois bem, em ambiente de mercado, as instituições são vistas como
incentivos ou restrições às transações, na medida em que reduzam ou majorem os seus custos. Fora do ambiente mercadológico, o papel atribuído deve
ser o mesmo, ou seja, as instituições poderão incentivar ou impor restrições
às escolhas dos indivíduos, na medida em que diminuam ou elevem os custos
assumidos para cada escolha.
Assim, partindo do pressuposto de que as instituições também podem
influir nas escolhas dos indivíduos fora do contexto de mercado, trabalharei com a hipótese de que a matriz institucional em que está inserido o juiz
exerce influência sobre as suas decisões.
Nesse sentido, “current studies of judicial behavior widely recognize
that judges’ decisions are structured not only by their policy preferences, but
also by their institutional context (Hall & Brace, 1999; Mahlzmann, Spriggs
& Wahlbeck, 2001). Although judges may be primarily motivated by their
policy preferences, their pursuit of those preferences is often constrained
by institutional rules and norms that require judges to compromise with
other judges (Epstein & Knight 1998). We argue, therefore, that circuit
judges respond to institutional pressures and dynamics as well as their
policy preferences when rendering decisions” (HAIRE; LINDQUIST; SONGER,
2003)12. Da mesma forma, analisando as decisões judiciais, Drobak e North
afirmam que “the formal and informal constraints must limit the influence
of discretion and non-doctrinal factors in many cases”.

12

No Brasil, a única iniciativa no sentido de tentar explicar o comportamento de agentes ligados ao
Judiciário, a partir da abordagem institucionalista, que eu tenha conhecimento, é do professor
Bernardo Mueller, do Departamento de Economia da Universidade de Brasília – UnB, que já se
engajou em outras pesquisas, com esta mesma abordagem, para tentar explicar o comportamento dos agentes do Executivo e do Legislativo. Confira-se, a título exemplificativo: MUELLER, B.
The fiscal imperative and the role of public prosecutors in Brazilian environmental policy. Law
& Policy, v. 32, p. 1-23, 2009; MATTOS, C.C.A.; MUELLER, B. Regulando o regulador: a proposta
do Governo e a ANATEL. Revista de Economia Contemporânea, v. 10, n. 3, p. 517-546; ALSTON,
L.J.; MUELLER, B. Pork for policy: Executive and Legislative exchange in Brazil. The Journal of
Law Economics and Organization, v. 22, n. 1, Spring 2006; PEREIRA, C.; MUELLER, B. A theory of
Executive preponderance: the Committee System in the Brazilian Congress. Journal of Legislative
Studies, v. 10, n. 1, p. 9-49, Spring 2004; PEREIRA, C.; Mueller, B. The cost of governing: strategic
behavior of the president and legislators in Brazil’s budgetary process. Comparative Political
Studies, v. 37, n. 7, p. 781-815, Sep. 2004.
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Com uma abordagem um pouco diferente, mas destacando também
a importância das instituições no processo de decisão, Garoupa e Ginsburg
(2009) ressaltam que o juiz deve decidir entre os benefícios privados de
insistir em uma opinião pessoal, o que pode maximizar suas utilidades, e os
custos para o Judiciário como um todo, em termos de falta de consistência
e credibilidade, sendo que os sinais emitidos pelo quadro institucional da
organização podem ajudar a definir qual das posturas será adotada.
Pois bem, analisando o conjunto das instituições, tenho razões para
acreditar que algumas características presentes nos sistemas judicial e judiciário brasileiro, além de não desestimularem o comportamento desviante
do juiz, também incentivam comportamentos individualistas, em detrimento
das preferências do principal — o tribunal. Fundamentarei esta afirmação
com quatro argumentos básicos, de ordem distinta.
Em primeiro lugar, não há nenhum estímulo para que o juiz não julgue contrariamente à jurisprudência do tribunal. O máximo que ocorre é a
sentença ser revertida, anos depois, sem que o juiz seja, de alguma forma,
responsabilizado. Na verdade, o próprio Supremo Tribunal Federal dá exemplos de que a preferência do juiz deve prevalecer sobre a jurisprudência
do tribunal, quando profere decisões fundadas em princípios constitucionais abstratos moldáveis à conveniência do julgador, ou seja, o que vale é a
consciência de cada um sobre o que vem a ser, por exemplo, dignidade da
pessoa humana, devido processo legal etc., e não a força do precedente13.
Nesse sentido, “some of the methods used to decide particular types of cases
invite judges to act on their own belief systems” (DROBAK; NORTH, 2009).
Em segundo lugar, tem prevalecido o senso comum, carente de maior
reflexão, de que a prestação jurisdicional depende necessariamente da independência funcional e liberdade de consciência do juiz, como se ele não
estivesse adstrito às leis do país e pudesse, a partir de princípios, ponderar
valores irreconciliáveis e criar regras para casos concretos, como fazem os
13

Para não me estender mais do que o necessário, lembro que, na questão envolvendo a constitucionalidade do depósito prévio como condição para o conhecimento do recurso administrativo-tributário, no julgamento da ADI 1.049, o STF concluiu que a referida exigência não violava o
princípio do contraditório e da ampla defesa. Contudo, no julgamento da ADI 1.976, aquele mesmo
tribunal entendeu que havia, sim, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, sem
que houvesse qualquer alteração do quadro jurídico.
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legisladores14. Este ponto, na verdade, suscita uma reflexão mais aprofundada
(que ultrapassa os limites deste artigo) a respeito do interessante fenômeno
da importação parcial de características peculiares do sistema da common
law, em que o juiz está autorizado a criar regras para casos concretos, porém,
apenas, quando não houver precedente jurisprudencial aplicável. No Brasil,
contudo, mesmo havendo lei disciplinando a matéria, tem-se entendido que o
juiz está autorizado a afastar a lei e criar regras de acordo com a sua consciência, regras estas que não vinculam, sequer, o próprio juiz que as elaborou.
Em terceiro lugar, na medida em que o funil de acesso ao tribunal é
muito restrito, que não existem regras claras sobre o que venha a ser merecimento para fins de promoção, e que a escolha compete ao chefe do Executivo,
de alguma forma, o juiz terá de se destacar dos seus concorrentes, assim o
fazendo, por exemplo, através de sentenças desconectadas da jurisprudência
do tribunal, mas que, em alguma medida, possam agradar ao Executivo ou à
opinião pública, de quem o Executivo é dependente15.
Em quarto lugar, os juízes brasileiros iniciam, na magistratura, muito
cedo, ou seja, sem serem conhecidos pela comunidade jurídica. É esperado,
portanto, ainda que seja pelo simples valor de serem reconhecidos, que, em
dado momento da vida profissional, busquem a notoriedade, o que certamente não acontecerá se suas sentenças se limitarem a endossar a jurisprudência dos tribunais. Comparando com os EUA, por exemplo, lá, os juízes
federais são alçados ao cargo quando já construíram uma sólida reputação
na advocacia, ou seja, todos sabem que um juiz federal norte-americano é
um profissional bem-sucedido.
Acredito que, com estes quatro argumentos — sem prejuízo de outros —, tenha conseguido demonstrar que a matriz institucional em que
está inserido o juiz brasileiro não lhe impõe custos por fazer prevalecer sua
opinião pessoal sobre a jurisprudência do tribunal. Trata-se, portanto, de
14

15

No momento em que este artigo está sendo elaborado, o Conselho Nacional de Justiça disponibiliza, em seu site (www.cnj.jus.br), uma consulta pública sobre as regras que devem ser aplicadas
ao processo de promoção por merecimento e, no artigo 10 da resolução proposta, consta textualmente que, “na avaliação do merecimento não serão utilizados critérios que venham atentar contra a independência funcional e a liberdade de convencimento do magistrado, tais como índices
de reforma de decisões”.
De acordo com a Constituição brasileira, os juízes podem ser promovidos aos tribunais de segunda instância por dois critérios: antiguidade ou merecimento.

164

IV Jornada de Direito Processual Civil

um ambiente institucional que estimula o comportamento individualista dos
juízes e, por vezes, desviante.
Pois bem, se o quadro institucional ajuda a explicar as escolhas, é
razoável supor que a alteração do quadro institucional, desde que se modifique a relação custo-benefício, será capaz de influir nas escolhas. Assim,
se a intenção for estimular um comportamento específico, a alteração do
quadro institucional deve diminuir os custos da escolha; ao contrário, se a
ideia for desestimular um comportamento, a mudança institucional deve
elevar os custos. Contudo, para impor custos aos juízes, é preciso conhecer
o que eles valorizam, e esta não é uma tarefa muito fácil, como veremos no
tópico seguinte.

6 O que os juízes maximizam?

A explicação do comportamento dos juízes é um dos mais importantes
e difíceis problemas enfrentados pela Law and Economics. Os economistas
têm dificuldade de desenvolver uma teoria que explique como e por que os
juízes decidem da forma como decidem e de explicar as decisões em termos
de função de utilidade (MACHADO, 2007). “Judges in the public court systems
of the United States are insulated from the usual pressures of the workplace,
because income and promotion are unrelated to measurable performance.
Consequently, economists have not had much success in creating a theory
to explain the objectives of public judges” (COOTER, 1983).
Shepsle e Bonchek (1997) advertem que, em relação aos membros
do Executivo e do Legislativo, é possível, de imediato, identificar prováveis
comportamentos, já que eles querem ser reeleitos, perseguem posições influentes, defendem conceitos pessoais de políticas públicas etc. Por outro
lado, não está muito claro o que motiva um juiz, principalmente porque a
compensação pelos seus serviços é fixada previamente e não varia em função
dos resultados apresentados.
De fato, examinando a realidade brasileira, desde que aprovado no
processo de vitaliciamento, o juiz pode cumprir seu tempo na ativa como
um profissional medíocre. O salário é garantido e será sempre o mesmo —
excetuando-se os reajustes gerais da categoria —, as remoções e promoções
acontecerão de qualquer forma, basta que o juiz não se oponha a elas.
Este conjunto de elementos pode levar ao pior cenário possível: um
juiz que não se importa com a sua produtividade, não se preocupa com a
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qualidade do serviço, trata mal advogados, partes e servidores, rebela-se
contra a jurisprudência do tribunal e, mesmo assim, tem os mesmos benefícios, garantias e possibilidades de ascensão na carreira que um juiz com
comportamento diametralmente oposto. Surge, daí, o problema: como fazer
para impor custos ao juiz que não valoriza nada além do salário, sendo que
este é intangível no nosso sistema jurídico?
Pois bem, inicialmente, não acredito que este modelo de juiz seja
representativo do conjunto da categoria. Posso, inclusive, corroborar esta
declaração com base na minha própria experiência. Há cerca de dez anos,
deixei o cargo de procurador do Distrito Federal, com salário idêntico, menor
quantidade de trabalho e possibilidade de exercer a advocacia privada, para
assumir o cargo de juiz federal. E este não é um episódio isolado; ao contrário,
diversos são os casos de juízes que deixaram outros cargos jurídicos de equivalente valorização salarial. Aliás, nesse sentido, “becoming a federal judge
usually involves an economic sacrifice, so the usual economic assumptions
about maximizing income do not apply” (COOTER, 1983). Portanto, não foi
o ganho salarial que nos atraiu, além do que, é razoável supor que um juiz
federal que opte pela advocacia privada (o que é raro acontecer), consiga
auferir ganhos compatíveis com o salário de juiz. Outro argumento: é comum
que os juízes, quando dos processos de promoção e remoção, indiquem as
varas dos juizados especiais, as quais recebem causas de menor complexidade, como última opção. Na certa, porque entendem que varas com outras
competências poderão lhes render maior utilidade em termos de satisfação
pessoal, prestígio etc. Em suma, estes fatos demonstram que a grande maioria
dos juízes valoriza outros aspectos além do salário.
Richard Posner (2009), um dos poucos que já tentou identificar o
conjunto de preferências e utilidades dos juízes, chamou a atenção para
alguns elementos, entre eles, a reputação16. De acordo com o juiz da Corte
16

Adoto, para os fins deste artigo, a seguinte concepção de reputação: “Reputation seems to be
the broadest concept. In one sense, it ties to the idea of recognition-that is, the difference in the
degree to which some people or institutions are more conspicuous, or more noticed, than others.
But reputation is not just recognition. A person might be well known because of a well-publicized
ad campaign, but it would not necessarily follow from this that he or she also has a reputation.
What reputation adds to the concept of recognition is a glimpse of some part of one’s character.
If someone has a reputation for honesty, that means that he or she is known for being honest.
Conversely, if someone has a reputation for dishonesty, that means he or she is known for being
dishonest. Reputation captures some part of an individual’s character and projects that part into
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Americana de Apelações do 17º Circuito, um dos elementos potencialmente
importantes na função de utilidade do juiz é a reputação, tanto perante os
outros juízes, sobretudo do mesmo tribunal, e, portanto, colegas, quanto
perante os profissionais do direito como um todo.
Nesse mesmo sentido, segundo Garoupa e Ginsburg (2009),
“reputation is crucial in many arenas, and judging is no exception. A judge
with a good reputation will enjoy the esteem of his friends and colleagues
and may have chances for advancement to higher courts. If particularly wellknown, he or she will have a legacy that endures long after death, as do those
of Coke, Blackstone and Holmes”.
Identificado, portanto, um dos elementos que compõem a função de
utilidade dos juízes, o que proponho, baseado no que até aqui fora apresentado, é a alteração do quadro institucional, de forma a aumentar os custos em
que os juízes incorrerão por fazerem prevalecer seu entendimento pessoal
sobre a jurisprudência do tribunal. No caso particular, os custos impostos
repercutirão sobre a reputação.

7 Índice de reversão de sentenças

A proposta envolve a elaboração e divulgação de uma lista que contenha a relação de todos os juízes vinculados a um determinado tribunal e o
respectivo grau de reversão das suas sentenças. Basicamente, atribui-se nota
0 (zero) à sentença mantida pelo tribunal; 1 (um) para a sentença que for
parcialmente reformada e 2 (dois) para a que for integralmente reformada.
Ao final de um período de apuração, dividindo-se a pontuação de cada juiz
pelo número de processos que ele sentenciou na amostra pesquisada, ter-se-á um índice personalizado de reversão de sentenças, o qual deverá ser
tornado público, em ordem decrescente, a fim de que toda a comunidade
interessada conheça os juízes que possuem o maior e o menor grau de reversão de sentenças.
Se a divulgação deste índice produzir algum efeito sobre a reputação dos juízes, devo supor que eles se esforçarão para diminuir o grau de
divergência de suas sentenças em relação à jurisprudência do tribunal, e que
the future” (SOLIMINE, Michael E. Judicial stratification and the reputations of the United States
courts of appeals. Florida State University Law Review, v. 32, p. 1331-1363, 2005).
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este esforço gerará uma sadia competição pelo menor índice de reversão
de sentenças.
Há, ainda, um detalhe prático a favor do índice de reversão de sentenças, que é a possibilidade de comparação entre juízes de competências
diversas e diversos graus de produtividade, pois o que interessa saber é,
dentro do universo de sentenças proferidas, seja ele qual for (lembrando que
o objetivo aqui não é produtividade, mas alinhamento das sentenças à jurisprudência do tribunal), quantas foram mantidas e quantas foram reformadas.

8 Conclusão

O objetivo deste trabalho, como apresentado na introdução, foi identificar um mecanismo capaz de reduzir a divergência entre as sentenças dos
juízes e a jurisprudência dos tribunais de segunda instância, já que, como visto a partir do arcabouço da Teoria da Agência, além de agente e principal não
necessariamente convergirem em suas preferências, apesar de integrarem
a mesma organização, a falta de fiscalização do comportamento do agente
leva a problemas como seleção adversa e risco moral, sendo necessária a
criação de mecanismos e estímulos apropriados.
A partir do modelo metodológico do agente racional e da aplicação da
contribuição de Douglass North a contextos não mercadológicos, verificou-se que a matriz institucional que cerca os juízes exerce influência sobre as
suas decisões e que a alteração desta matriz, desde que repercuta sobre os
custos assumidos pelos juízes por suas decisões, pode ajudar a restringir
comportamentos indesejados.
Por isso, para aumentar os custos das decisões divergentes, propõe-se a criação e divulgação de um índice de reversão de sentenças, a fim de
afetar a reputação do juiz, esta que foi identificada como um dos elementos
que compõem a sua função de utilidade.
Caso a divulgação do índice de reversão das sentenças revele-se efetivo, o que somente poderá ser verificado a partir de um teste empírico, é
possível pensar em outras implicações, como, por exemplo, analisar a reação
dos litigantes à redução da divergência entre as sentenças e a jurisprudência
dos tribunais de segunda instância. Assim, se considerarmos o litigante um
agente racional que reage a estímulos e tem de tomar decisões em contexto
de escassez de recursos, pode-se esperar que a quantidade de recursos para o
tribunal diminua à medida que o quantitativo de sentenças revertidas também
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diminua? Será que o grau de recorribilidade das sentenças está diretamente
associado ao grau de divergência em relação à jurisprudência dos tribunais?

Estas são questões que pretendo examinar no futuro, juntamente com
a que entendo ser a mais importante e complexa de todas elas, já tratada
neste artigo, mas que merece estudo específico e aprofundado, qual seja, a
influência da matriz institucional sobre os processos decisórios em contextos
não mercadológicos.
Por fim, ressalto que o objetivo secundário deste artigo, a despeito
de não expressamente assumido ao longo do texto, foi chamar a atenção dos
juseconomistas brasileiros para a importância do estudo do comportamento
do juiz. São comuns, por exemplo, análises sobre a reação dos indivíduos
às leis e às decisões judiciais ou sobre o comportamento dos agentes políticos (Public Choice Theory ou Teoria da Escolha Pública), mas a literatura
nacional ainda carece de estudos que se baseiem no pressuposto de que o
juiz também é um agente racional, que maximiza utilidades, leva em conta
os custos e benefícios das suas escolhas e reage a incentivos como qualquer
outro agente. Questões como o que os juízes brasileiros maximizam, a que
incentivos reagem e como eles decidem etc. ainda precisam ser enfrentadas.
E creio que, quando avançarmos nesta empreitada, melhores políticas públicas serão desenvolvidas, tendo em vista o aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional.
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As tendências de padronização decisória no direito
brasileiro à luz do NCPC e a importância da qualidade
da motivação das decisões judiciais em um sistema de
precedentes obrigatórios
Gabriela Silva Macedo1

1 Introdução
Ao estudo das tendências brasileiras de padronização decisória e a
forma de elaboração das decisões judiciais, a partir de suas funções, em um
sistema no qual os precedentes devem ser respeitados, dedica-se este artigo,
cujo resultado há de demonstrar que a qualidade externada na motivação das
decisões judiciais determina o grau de segurança jurídica, estabilidade decisória, proteção da confiança e previsibilidade de um ordenamento jurídico.

2 Importância da instituição de um sistema de precedentes no
direito brasileiro

A origem do direito brasileiro remonta à tradição romano-germânica
da civil law, que tem como primazia o direito posto e as leis escritas. Já o
sistema da common law era informado pela teoria do stare decisis, segundo
a qual o precedente é dotado de eficácia vinculante — tal eficácia apresentava-se como o único instrumento capaz de garantir a segurança jurídica e
a previsibilidade do direito. Essa concepção, de que existem dois sistemas
dicotômicos em termos absolutos, encontra-se superada atualmente (SOUZA,
2007, p. 310-312).
Uma das mais importantes aproximações entre as duas jurisdições
refere-se à atribuição, cada vez maior, de autoridade ao precedente judicial
nos países filiados à tradição da civil law, e o direito brasileiro não perma1
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neceu imune a essa influência2. Após a promulgação da Constituição Federal
de 1988, os cidadãos tomaram mais consciência dos direitos de que são
titulares, o que resultou em um significativo aumento de litígios individuais
e coletivos. Sucede que as estruturas judiciárias não acompanharam com a
mesma presteza o aumento desenfreado do número de processos, tornando-se necessário adaptar o sistema a essa nova realidade. Por essa primeira
razão — e talvez a mais forte — , a teoria dos precedentes ganhou força por
ser mecanismo apto a ensejar a celeridade processual.
Ademais, o direito brasileiro é marcado por alto grau de instabilidade, seja no plano legal — em razão, por exemplo, das medidas provisórias
e das inúmeras constituições promulgadas ao longo de sua curta existência
como país independente —, seja no plano jurisprudencial, porque “a sorte
dos litigantes fica muito ao sabor das frequentes mudanças das composições
dos tribunais e das mudanças de entendimento decorrentes disso” (SOUZA,
2007, p. 298). Como a constante reformulação de regras e a aplicação da lei
de formas distintas geram instabilidade, prejudicando muito a confiabilidade no sistema, a adoção de uma teoria dos precedentes poderia contribuir
bastante para conferir estabilidade ao direito.
O respeito à igualdade é também fundamento que milita a favor da
atribuição de eficácia aos precedentes judiciais. Um sistema de precedentes
assegura que casos semelhantes sejam resolvidos do mesmo modo (treat
like cases alike), evitando desigualdades arbitrárias em prejuízo dos jurisdicionados e da própria administração da justiça.
Por fim, o respeito aos precedentes é regra que atende ao princípio
da boa-fé objetiva, garantia fundamental prevista na Constituição Federal
como manifestação clara dos princípios do Estado Democrático de Direito,
da igualdade, da segurança jurídica, da legalidade e da moralidade administrativa. A boa-fé objetiva impõe que o poder público seja coerente em
suas condutas, de modo que, se propiciou ao administrado a expectativa de
que ele poderia praticar determinado ato, não pode alterar, a todo tempo e
injustificadamente, esse entendimento. Como a orientação da jurisprudência
2

É, inclusive, inquestionável a contribuição dos precedentes judiciais para o aprimoramento da
própria legislação brasileira. Cita-se, a título ilustrativo, a regulamentação legislativa da união
estável, prevista no art. 226, § 3º, da Constituição Federal e nos arts. 1.723 a 1.727 do Código Civil;
a positivação do princípio da boa-fé objetiva no Código Civil; e o reconhecimento dos direitos da
personalidade na Constituição Federal (TUCCI, 2004, p. 289-291).
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é paradigma de atuação dos jurisdicionados, o respeito aos precedentes é
medida que garante, objetivamente, a coerência na conduta da administração pública.
A atual situação do Judiciário brasileiro, caracterizada, entre tantos
outros problemas, pelo crescimento desmedido do número de processos
repetitivos, pelo estímulo ao litígio3 e pelo alto grau de instabilidade, coloca
na ordem do dia discussões acerca de quais medidas podem ser tomadas
para se evitar que esse quadro inviabilize o próprio acesso à justiça, como já
tem acontecido. A curto prazo, a adoção de uma teoria do precedente parece
ser uma opção para minimizar a grave crise provocada pela “justiça intempestiva” (TUCCI, 2004, p. 281), razão por que essa tem sido a tendência das
últimas reformas legislativas do sistema processual brasileiro (SILVA, 2005,
p. 141) e do novo Código de Processo Civil, como será visto oportunamente.

3 Conceito de precedente judicial. Ratio decidendi e Obter dicta

O precedente é a decisão judicial construída no caso concreto, cuja
ratio decidendi pode servir de diretriz para o julgamento de casos análogos. A
ratio decidendi é o fundamento que sustenta a decisão, a tese jurídica adotada
naquele caso, norma geral exposta na fundamentação do julgado (DIDIER
JUNIOR; BRAGA; OLIVEIRA, 2010, v. 2, p. 381). Cuida-se de regra jurídica
tratada pelo juiz como um passo necessário para alcançar sua conclusão e
deve ser resultado de questões fáticas e jurídicas levantadas e discutidas em
juízo. Por outro lado, as questões resolvidas na fundamentação, mas que são
prescindíveis ao resultado da decisão, serão consideradas obter dicta, pois
não foram objeto de consideração exaustiva pelo tribunal por meio de um
intenso contraditório (NERY JUNIOR; ABBOUD, 2013, p. 498).
O leading case somente terá valor de precedente judicial se historicamente for utilizado na argumentação das partes e na fundamentação de
novas decisões judiciais. Essa determinação de atribuir à decisão do caso
concreto força vinculante não cabe ao tribunal que o julga, pois “é a história
3

A assistência judiciária gratuita, a gratuidade para litigar nos juizados especiais e outras medidas
que, a princípio, buscaram efetivar o direito material de acesso à justiça geraram verdadeira “alucinação pela demanda”. Vive-se um período, no Brasil, em que todo o sistema estimula o sujeito a
litigar.
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e a aplicação da decisão da corte superior que determinará o alcance da
ratio decidendi do precedente” (NERY JUNIOR; ABBOUD, 2013, p. 491, 498).
A grande questão posta ao aplicador do direito, portanto, está em
identificar, no caso concreto, o que é o precedente — a ratio decidendi da
decisão e o que, de fato, nela vincula. Daí por que é tão importante a elaboração cautelosa dos argumentos da decisão pelo órgão julgador, com base
nas questões fáticas e jurídicas efetivamente discutidas em juízo, bem assim
como uma interpretação desta fundamentação que considere não apenas os
elementos históricos e jurídicos do caso-modelo como também do caso em
que o precedente será aplicado.

4 Revogação e revisão de precedentes

Sob o pretexto de realizar a igualdade, as peculiaridades dos casos
concretos e a evolução do direito também não podem ser ignoradas, julgando-se os casos semelhantes, necessariamente e para sempre, da mesma
forma. Por isso, a correta aplicação prática do precedente judicial pressupõe
a utilização de técnicas de confronto, interpretação e aplicação (distinguish)
e de técnicas de superação (overruling e overriding), as quais merecem algumas considerações.
Antes de aplicar o precedente, o magistrado deve verificar se o caso
concreto se aproxima do caso-paradigma, confrontando os elementos objetivos de ambas as ações. Como, via de regra, não há identidade absoluta
entre elas, a tese jurídica exposta na fundamentação do julgado anterior
deverá ser interpretada para verificar se ela se aplica adequadamente aos
fatos concretos do novo caso. Haverá distinguish se o caso concreto for distinto do paradigma, o que pode ocorrer por dois motivos: I) quando não há
semelhança entre os fatos que deram suporte ao paradigma e aqueles objeto
do caso concreto; II) apesar da semelhança, “a corte vinculada se defrontar
diante de situações que claramente a corte vinculante não queria abranger
quando fixou a regra” (SILVA, 2005, p. 248).
Portanto, somente se, após o confronto entre os casos, o magistrado
verificar que a hipótese em julgamento se amolda à hipótese normativa do
precedente — seja porque há perfeita identidade entre elas, seja porque, apesar de haver alguma distinção, a tese jurídica anterior merece interpretação
extensiva —, ele poderá aplicar o entendimento consagrado no precedente
judicial. Adotar postura distinta implicará a equivocada aplicação da teoria
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do precedente judicial, razão por que é de extrema importância a compreensão das técnicas de confronto, interpretação e aplicação dos precedentes.
O precedente judicial também poderá ser substituído ou ter seu âmbito de incidência limitado (substituição parcial) por meio das técnicas denominadas, respectivamente, de overruling e overriding (DIDIER JUNIOR; BRAGA;
OLIVEIRA, 2010, v. 2, p. 395-397). Nesses casos, a decisão deverá ser bem
fundamentada, apontando argumentos que foram discutidos anteriormente
e que justificam a superação do precedente. Por causa dessas técnicas de
superação, “a jurisprudência não engessa o ordenamento jurídico, porque,
diante de novas necessidades sociais, ela ajuda a evidenciar as diferenças,
impulsionando o Judiciário a evoluir, não se apegando a fórmulas ou paradigmas ultrapassados” (GRECO, 2004, p. 47).

5 O sistema de precedentes no atual ordenamento jurídico
brasileiro e no projeto do novo Código

O direito brasileiro já apresenta significativas manifestações da aplicação da teoria do precedente vinculante, cuja análise torna mais claros os
contornos que o instituto ganhou no nosso ordenamento.
O primeiro exemplo é a “súmula vinculante”, introduzida no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro
de 2004, que foi “concebida como mecanismo de aceleração dos julgamentos,
em decorrência do óbice a demandas fulcradas em teses jurídicas já pacificadas na jurisprudência dominante”(TUCCI, 2004, p. 281). Está prevista no art.
103-A, CF, e regulamentada nas resoluções 381/2008 e 388/2008 do STF.
Cabe alertar que as súmulas vinculantes não se inserem no conceito
de precedente obrigatório (binding precedent), para afirmar que não se está
adotando aqui a doutrina do stare decisis, nos moldes como ela é aplicada nos
sistemas filiados à tradição da common law, mas sim uma espécie peculiar
de “stare decisis brasileiro” (TUCCI, 2004, p. 263). Um enunciado de súmula
vinculante é a síntese de uma jurisprudência, o resultado de uma série de
julgados, cujo fundamento (a ratio decidendi) tem força vinculante. É, em
verdade, esse fundamento determinante que se corporifica no enunciado
sumular, tornando visível a regra de direito que norteou o julgamento dos
diversos casos semelhantes (LEITE, 2007, p. 164). O problema é que a súmula se tornou uma norma rígida e dissociada de seu contexto como a lei,
afastando-se das diretrizes da aplicação adequada do precedente.
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Outro exemplo é a repercussão geral e a objetivação do recurso extraordinário (art. 543-A, § 5º, e art. 543-B, CPC). A emenda constitucional
45/2004 acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, introduzindo
no direito brasileiro mais um requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, “consubstanciado na exigência de que o recorrente demonstre a
“relevância da questão constitucional veiculada no recurso extraordinário,
sob o prisma econômico, político, social ou jurídico, a fim de ensejar o conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal, em virtude do superior
interesse da preservação do direito objetivo” (SOUZA, 2007, p. 108).
Seguindo essa tendência, a Lei 11.418/2006 introduziu o § 5º ao art.
543-A do Código de Processo Civil, estabelecendo que, negada a existência
da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo no caso de revisão
da tese. Embora o exame da repercussão geral seja atribuição exclusiva do
plenário do Supremo Tribunal Federal4, nessas hipóteses, admite-se que o
próprio presidente do tribunal de origem, o relator ou órgão fracionário do
Supremo Tribunal Federal, negue seguimento ao recurso, por ausência de
repercussão geral. O legislador estabeleceu aqui mais uma hipótese em que
o pronunciamento do plenário do Supremo Tribunal Federal — no caso,
sobre a repercussão geral de determinada questão — vincula os demais
órgãos do tribunal.
À semelhança do incidente de análise da repercussão geral por amostragem, a Lei 11.672/2008 introduziu no atual CPC a técnica de julgamento
de recursos especiais repetitivos. De acordo com ela, quando houver multiplicidade de recursos especiais com fundamento na mesma questão de
direito, o tribunal de origem selecionará um ou mais recursos e os encaminhará ao Superior Tribunal de Justiça, sobrestando os demais recursos até o
pronunciamento definitivo da corte superior5 (art. 543-C, caput e § 1º, CPC).
4

5

O § 3º do art. 102 da Constituição Federal dispõe ser de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal a manifestação acerca da existência, ou não, de repercussão geral. Assim, ao contrário
dos demais requisitos de admissibilidade recursal, a análise da repercussão geral cabe apenas à
Suprema Corte, mais precisamente, ao seu plenário. A denegação da repercussão geral depende da
recusa de, no mínimo, oito dos onze membros do Supremo Tribunal Federal.
Assim como ocorre no incidente de análise da repercussão geral, é cabível o recurso de agravo de
instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil contra a decisão na qual é imposta
a suspensão do processamento de determinado recurso, desde que seja demonstrada a distinção
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A técnica de julgamento dos recursos repetitivos, contudo, não tem
sido eficaz na prática, pois, na hipótese de provimento do recurso especial
julgado por amostragem, os tribunais de origem têm mantido seus acórdãos,
não exercendo o juízo de retratação para seguir o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça. Assim o fazem, sem demonstrar a razão por que a ratio
decidendi exposta na fundamentação do julgado proferido por amostragem
não se aplica ao caso concreto, ou seja, sem realizar nenhuma distinção entre
o recurso julgado por amostragem e o caso concreto (distinguish) e também
sem demonstrar a superação do precedente (overruling ou overriding) 6. Essa
postura viola não só o dever de fundamentar todas as decisões judiciais (art.
93, IX, CF), como também retira a autoridade do Superior Tribunal de Justiça7.
Atenta a essa realidade, o projeto de lei do NCPC prevê, em seu art.
1.000, inciso IV, o cabimento de reclamação para o tribunal competente
caso a ratio decidendi fixada no caso-paradigma de julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência não seja aplicada
pelo tribunal de origem.
Há ainda duas importantes questões a serem tratadas sobre a aplicação do precedente no direito brasileiro: a vinculação de precedentes oriundos do pleno do STF como consequência da objetivação do controle difuso
de constitucionalidade e a transcendência dos motivos determinantes no
controle concentrado de constitucionalidade.
Tradicionalmente, atribuía-se a declaração de inconstitucionalidade
da lei proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle difuso,
efeitos apenas entre as partes e restritos ao caso concreto. Cabia ao Senado Federal ampliar esses efeitos, suspendendo a execução da lei declarada
inconstitucional, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal.
Recentemente, contudo, tem-se admitido a atribuição de efeito erga omnes
e vinculante às decisões proferidas pelo plenário do STF;. em recurso extra-

6
7

entre os recursos-paradigma — escolhidos para serem julgados — e o recurso cujo processamento
foi sobrestado (WAMBIER, 2008, p. 308).

DIDIER JUNIOR, Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Recursos repetitivos e posição do Tribunal
recorrido. Editorial n. 95.
Ibid.
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ordinário, independentemente da participação do Senado, propondo-se, com
isso, uma releitura dos institutos do controle difuso de constitucionalidade8.
Em diversas manifestações, a legislação também passou a consolidar fórmulas que retiraram do instituto da “suspensão da execução da lei
pelo Senado Federal” significado substancial, tornando o controle difuso de
constitucionalidade mais abstrato.
Cita-se, a título ilustrativo, a dispensa dos órgãos constitucionais de
outras cortes de submeter a declaração de inconstitucionalidade ao plenário
ou ao órgão especial quando já houver manifestação do Supremo Tribunal
Federal sobre o tema9; a Lei 8.038, de 1990 concedeu ao relator a faculdade
de negar seguimento a recurso que contrariasse súmula do STF ou do STJ,
prerrogativa que fora ampliada pela Lei 9.756/1998, que autorizou ao relator
dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estivesse em manifesto
confronto com súmula ou com jurisprudência dominante (art. 557, § 1º-A,
CPC); o procedimento previsto para o exame do recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em sede de Juizados Especiais Federais
(art. 14, §§ 4º a 9º, Lei 10.259/2001, e art. 321 do RISTF — este último já
revogado) que tornou a decisão do STF vinculante para as turmas recursais,
que deveriam retratar-se ou declarar prejudicado o recurso extraordinário
já interposto; e, por fim, “súmula vinculante”.
O caso paradigmático sobre o tema da ampliação dos efeitos da decisão proferida em sede de controle difuso de constitucionalidade, independentemente da intervenção do Senado, é a Reclamação Constitucional 4.335, no
bojo da qual está sendo discutida a utilização desse instrumento para impor
a vinculação vertical das decisões proferidas em sede de controle difuso de
constitucionalidade. No caso analisado, o juiz de direito da Vara de Execuções
da Comarca de Rio Branco, no estado do Acre, denegou a concessão do benefício da progressão de regime nos casos de crimes hediondos, não obstante
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus 82.959, tenha
8

9

“A bem da verdade, juntamente com o momento de ampliação do objeto do recurso extraordinário, está sendo reapreciado o papel e o móvel da reclamação constitucional, especialmente no que
respeita à manutenção das decisões tomadas em controle difuso de constitucionalidade, sendo
prescindível a aplicação do procedimento previsto no art. 52, X, da CF/1988” (ARAÚJO, 2008).
MENDES, Gilmar Ferreira. Voto proferido na reclamação constitucional 4335. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%284335%29&base=
baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/kjq7maz. Acesso em: 04 nov. 2014..
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reconhecido incidentalmente (por seis votos a cinco) a inconstitucionalidade
do art. 2º, parágrafo primeiro, da Lei 8.072/1990, que veda a progressão de
regime de cumprimento de pena nessa espécie de crimes.
Em seu voto, o ministro relator Gilmar Ferreira Mendes entendeu
que a recusa do juiz de direito da Vara de Execuções da Comarca de Rio
Branco, no estado do Acre, em conceder o benefício da progressão de regime nos casos de crimes hediondos desrespeita a eficácia erga omnes, que
deve ser atribuída à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do HC 82.959. Nesse passo, sustenta ter havido uma mutação
constitucional no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, na medida em
que o papel do Senado Federal no controle difuso de constitucionalidade
teria se restringido apenas a dar publicidade às decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal10.
Em 14 de março de 2014, o Supremo Tribunal Federal julgou definitivamente a questão e acolheu a Reclamação 4.335, mas por argumento
diverso — violação da Súmula vinculante 26 —, editada três anos após o ajuizamento da reclamação. Entendeu-se que a aprovação do verbete constitui
fato superveniente, que não pode ser desconsiderado pelo juiz. De qualquer
forma, mesmo embasada em entendimento posteriormente sumulado e não
apenas nos argumentos proferidos no HC 82.959, essa decisão pode indicar
“o caminho aberto para o cabimento de reclamação contra qualquer decisão
que contrarie interpretação do Tribunal, provocando imediata reinterpretação de vários institutos constitucionais” (ARAÚJO, 2008). Isto atende não
só ao espírito das últimas reformas havidas no sistema jurídico brasileiro,
imprimindo-lhe mais segurança jurídica e previsibilidade, como atribui mais
força à Constituição e aos valores por ela tutelados.
Passemos, então, a uma breve análise da transcendência dos motivos
determinantes no controle concentrado de constitucionalidade.
O instituto do efeito vinculante foi introduzido no Brasil por meio
da Emenda Constitucional 3/1993, que atribuiu às decisões proferidas em
sede de ação declaratória de constitucionalidade eficácia contra todos (erga
10

Registre-se que o ministro Eros Roberto Grau também já se manifestou nesse sentido, conforme
informações obtidas na página virtual de acompanhamento processual da reclamação constitucional 4335. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.
asp?incidente=2381551> Acesso em: 07 jul. 2010.
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omnes) e efeito vinculante nos demais órgãos do Judiciário e da administração pública. Posteriormente, a Lei 9.868/1999 estendeu o efeito vinculante
também à ação direta de inconstitucionalidade, o que foi confirmado, por
fim, pela Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao § 2º do
art. 102 da Constituição Federal11.
Primeiramente, o conceito de eficácia erga omnes não se confunde
com o conceito de efeito vinculante12. A primeira se restringe à parte dispositiva da decisão e alcança a própria eficácia geral e abstrata da norma
objeto do controle, atingindo, consequentemente, a todos (LEITE, 2007, p.
157). O efeito vinculante, por sua vez, “é um plus em relação à eficácia erga
omnes e significa a obrigatoriedade da administração pública e dos órgãos
do Poder Judiciário, excluindo o Supremo Tribunal Federal, de submeter-se
à decisão proferida na ação direta” (SOUZA, 2007, p. 210).
É preciso analisar, contudo, qual o objeto do efeito vinculante, isto
é, se ele se restringe-se ao dispositivo da decisão na qual é examinada a inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo, ou se transcende
a decisão em sentido estrito, alcançando os seus fundamentos determinantes. A Corte constitucional alemã sempre se posicionou no sentido de que o
efeito vinculante atinge também os fundamentos determinantes da decisão
(trangende Gründe), os quais devem ser observados por todos os tribunais
no julgamento de casos futuros à decisão. O efeito vinculante transcende
a parte dispositiva (Urteilstenor; Entscheidungsformel), o caso da norma
objeto do controle de constitucionalidade, de modo que seus fundamentos
determinantes, a ratio decidendi subjacente ao julgado, vinculam também o
controle de constitucionalidade de normas semelhantes13.
11

12

13

“Art. 102. [...] § 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas
ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário
e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.”

“A literalidade dos textos normativos que consagram o efeito vinculante o dissocia da eficácia
contra todos. Ao atribuir às decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade eficácia contra todos e efeito vinculante, lógica e naturalmente, está-se a distinguir conceitualmente os dois institutos. Assimilar o efeito vinculante à eficácia erga omnes, ou mesmo à
coisa julgada, seria negar-lhe autonomia de conteúdo e utilidade prática, bem como violentar o
dogma do legislador” (LEAL, Roger Stiefelmann. O efeito vinculante na jurisdição constitucional.
São Paulo: Saraiva, 2006, p. 145).

“A doutrina constitucional alemã há muito vinha desenvolvendo esforços para ampliar os limites
objetivos e subjetivos da coisa julgada no âmbito da jurisdição estatal (Staatsgerichtsbarkeit). (...)
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No ordenamento jurídico brasileiro, apesar de ter havido oscilação,
ao julgar a Reclamação 1.1479, em fevereiro de 2013, o Supremo afastou a
tese da transcendência dos motivos determinantes no controle concentrado
de constitucionalidade. Neste caso, o reclamante pretendia, para abster-se
de uma multa imposta pelo Tribunal de Contas do Ceará, aplicar ao seu
caso a transcendência dos motivos determinantes das decisões proferidas
nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.715/TO, 1.779/PE e 849/MT,
nas quais foram julgadas inconstitucionais leis dos respectivos estados com
teor idêntico à lei na qual se baseou o TCE-CE. O STF negou a reclamação ao
entender que esta última lei não foi objeto de análise em nenhuma das ADIs
citadas, não se podendo entender que o TCE-CE estaria desrespeitando uma
decisão do STF, dando ensejo à possibilidade da reclamação. Assim, segundo
o Supremo, para ser provida a reclamação, é preciso que haja uma identidade
material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.
Esse é um breve panorama de aplicação do precedente no direito
processual brasileiro vigente.
O novo Código de Processo Civil dedicará uma seção exclusiva à
questão dos precedentes. Nesse ponto, a versão estabelecida pelo projeto
dá mais um passo em relação às alterações já empreendidas e estabelece
que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente e que os juízes e tribunais seguirão os precedentes do
plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de constitucionalidade, e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em matéria
infraconstitucional.
Com o fito de estimular os tribunais a respeitarem sua própria jurisprudência, o art. 521 ainda estabelece, nos parágrafos 10 e 11, que, na
hipótese de alteração de jurisprudência dominante, sumulada ou não, ou
de precedente, o tribunal poderá modular os efeitos da decisão que supera
o entendimento anterior, limitando sua retroatividade ou lhe atribuindo
efeitos prospectivos, e que a modificação de entendimento sedimentado,
sumulado ou não, observará a necessidade de fundamentação adequada e
A convicção de que a força de lei significava apenas que a decisão produziria efeitos semelhantes
aos de uma lei (gesetzähnlich) (mas não poderia ser considerada ela própria como uma lei em sentido formal e material), parece ter levado a doutrina a desenvolver instituto processual destinado
a dotar as decisões da Corte Constitucional de qualidades outras não contidas nos conceitos de
coisa julgada e de força de lei” (MENDES, 2000).
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específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da
confiança e da isonomia.
A vinculação ampliada pelo projeto do novo Código é flexibilizada pela
abertura que ele deixa para a interpretação do precedente, ao estabelecer,
no parágrafo 5º do artigo, que ele poderá não ser seguido quando o órgão
jurisdicional distinguir o caso sob julgamento, demonstrando fundamentadamente se tratar de situação particularizada por hipótese fática distinta ou
questão jurídica não examinada, a impor solução jurídica diversa.
A expectativa por parte da doutrina acerca das alterações a serem
empreendidas é a de que o projeto do novo Código atribuirá ao precedente
um caráter argumentativo e racional, o qual esteve ausente na maior parte
das propostas anteriores de criação de mecanismos processuais de uniformização da jurisprudência (DERZI; BUSTAMANTE, 2013, p. 357). Tanto é
assim que o próprio relatório do projeto estabeleceu que a nova proposta visa
também regular os casos em que a eficácia vinculante não incide de modo
a permitir a correta distinção entre o caso que deu origem ao precedente
vinculante e um caso concreto posterior, que, por ser diferente daquele, não
deva ser julgado da mesma maneira14.
Nessa linha, o art. 499, § 1º, do projeto estabeleceu que
não se considera fundamentada a decisão, sentença ou acórdão que:
[...] IV – se limita a invocar precedente ou súmula sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; V – deixar de seguir enunciado
de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Essa postura revela uma aproximação da nova proposta ao modelo
argumentativo e discursivo da common law inglesa e torna obrigatória uma
cultura argumentativa — e pós-positivista — na aplicação prática do precedente. Trata-se, realmente, de um grande avanço, sobretudo em relação
ao sistema de súmula vinculante atualmente adotado pelo ordenamento
brasileiro, o qual, como antecipado, estabelece uma enunciação de normas
tão gerais e abstratas quanto a lei, contemplando a priori não apenas o caso
14

BRASIL. Câmara dos Deputados. Substitutivo ao Projeto de Lei 6.025/05 e aos projetos de lei apensados (relator: deputado Sérgio Barradas Carneiro).
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específico dos autos, “mas também uma série de casos hipotéticos que nunca
foram discutidos com informações completas e observando-se o chamado
Mootness Principle (princípio da vinculação ao debate)”15, 16.
O projeto do NCPC traz ainda outra importante inovação, o chamado
incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse procedimento, cuja
inspiração está na lei sobre o processo-modelo nas controvérsias do mercado
de capital alemão, vem sendo apresentado desde o anteprojeto originário
do Senado Federal em 08/06/2010 e será introduzido no direito processual
brasileiro com o objetivo de resolver, de modo idêntico e vinculante, questões
controversas em causas paralelas, mediante decisão-modelo dos aspectos
comuns pelo Tribunal Regional, com ampla possibilidade de participação dos
interessados (NUNES; PATRUS, 2013, p. 476). Ele visa assegurar a isonomia e
segurança jurídica, sendo cabível quando, estando presente o risco de ofensa
à isonomia e à segurança jurídica, houver efetiva repetição de processos que
contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e
pendência de qualquer causa de competência do tribunal.
É interessante notar a utilização de alguns mecanismos que visam
democratizar o incidente de resolução de demandas repetitivas, garantindo
a contradição e a divergência, bem como a participação da comunidade, de
modo a legitimar a decisão tomada. São eles a participação do amicus curiae17
(art. 138, § 3º, do NCPC), o prosseguimento da ação e o exame do mérito
15
16

17

Ibid. p. 360.

Note, inclusive, que o citado parágrafo 5º do art. 521 inclui no mesmo processo de diferenciação
e comparação de precedentes as súmulas jurisprudenciais, o que confirma o avanço e corrige a
distorção citada, vinculando-as aos casos dos quais foram extraídas. Também nesse ponto, veja o
que estabelece o art. 520, § 2º, do Projeto: “É vedado ao tribunal editar enunciado de súmula que
não se atenha às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação”.

Trata-se da figura do amicus curiae — palavra cuja raiz etimológica reportar-se a “amigo da corte” —, que atua com o objetivo de auxiliar o tribunal, concedendo-lhe apoio técnico para que seja
proferida decisão mais acertada. A intervenção do amicus curiae no processo em que há formação
do precedente poderá ensejar significativo efeito democratizante e, a par de permitir a apresentação formal de memoriais de conteúdo jurídico — o que, por si só, já seria medida salutar —, possibilita ao julgador ter conhecimento das posições daqueles que vivenciam a realidade discutida
e sofrem a incidência da lei. Ao menos em termos ideais, o cidadão é elevado de sua condição de
destinatário das normas jurídicas para atuar simultaneamente como intérprete da Constituição
e das leis, com direito a ter sua opinião ouvida e devidamente considerada pelo Tribunal Constitucional.

187

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

do incidente, mesmo diante de desistência ou do abandono da causa (art.
988, § 5º, NCPC), e a possibilidade de designação de audiência pública para
ouvir depoimento de pessoas com experiência e conhecimento na matéria
(art. 992, parágrafo único, NCPC). Há ainda previsão expressa de aplicação
dos institutos de overruling e distinguish ao se estabelecer que o interessado
pode requerer o prosseguimento do seu processo, demonstrando a distinção
do seu caso, e o tribunal — de ofício — e os legitimados poderão pleitear a
revisão da tese jurídica (art. 990, § 4º).
O projeto do novo Código, contudo, não está imune a críticas. Segundo Nelson Neri Júnior, o problema das alterações trazidas no novo Código
— sobretudo da parte recursal, que se destinou a atribuir efeito vinculante
às decisões dos tribunais superiores, a pretexto de se criar o stares decisis
brasileiro — é que a doutrina criou a expectativa de ser a mera criação
dos instrumentos de vinculação a solução para o problema da insegurança
jurídica e do crescimento da demanda judicial, quando, em verdade, em
um Estado Constitucional, a própria constituição e a legislação que lhe é
conforme vinculam efetivamente a atuação do Judiciário.
O raciocínio defendido pela crítica é na linha de que, na common law,
o precedente judicial não é aplicado de forma mecânica ou subsuntiva, pois
a própria regra designada de precedente é fruto de intenso debate e atividade interpretativa e somente é aplicado caso se verifique a possibilidade de
utilizá-lo sem graves distorções e, por outro lado, na sistemática dos recursos
repetitivos adotados pelo direito brasileiro e intensificados pelo novo Código
não podem ser aplicados de forma mecânica como supõe grande parcela do
imaginário dos nossos juristas.
Para essa parcela da doutrina, a correta solução das questões jurídicas
não pode ser encontrada por atacado, “por que se nem mesmo a questão da
diferenciação entre texto e norma está clara entre nós, afinal nosso imaginário jurídico crê ainda que a decisão dotada de efeito vinculante é a norma
pronta a ser subsumida para solucionar uma infinidade de casos”. Em suma,
a crítica feita ao texto do novo Código é que o funcionamento do stare decisis
ou sistema de precedentes não depende de criação legislativa. Confira-se,
em suma, o teor da crítica deduzida:
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estabelecido na decisão paradigma proferida pelo STF ou STJ (NERY
JUNIOR; ABBOUD, 2013, p. 499).

Com a devida vênia, embora a simples alteração do texto da lei não seja
suficiente para modificar o sistema processual brasileiro, essa mudança já é o resultado da virada vivida no nosso pensamento e tradição processual. A demanda
por sistemas de uniformização de jurisprudência, tais como o procedimento dos
recursos repetitivos e agora, no novo Código, a previsão de incidente de resolução de demandas repetitivas, e a previsão das técnicas de distinção e superação
do precedente são, sim, medidas positivas, que contribuem para o respeito à
igualdade e às legítimas expectativas dos jurisdicionados, contribuindo ainda
para a gestão de processos e para o fim da chamada “jurisprudência lotérica”.
Resta agora cuidar da produção de parâmetros, em sede doutrinária, que contribuam para a correta aplicação do precedente judicial, seja
no momento de elaborar a fundamentação dos julgados com potencial de
tornarem-se regras jurídicas, seja na utilização dos mecanismos de afastamento e superação dos precedentes.

6 A importância da fundamentação e a forma pela qual deve
ser elaborada, a partir de suas funções, em um sistema de
precedentes obrigatórios

A fundamentação é o elemento da decisão judicial que traduz o resultado de um ato de inteligência relativo ao exame e à consequente valoração
das questões de fato e de direito deduzidas pelas partes no processo18-19.
Nesta etapa da decisão, o juiz analisa as questões que devem ser solucionadas como premissa lógica para que a questão principal, objeto da pretensão
processual das partes, seja decidida.
O dever de motivar as decisões judiciais pode ser considerado um
instrumento técnico-processual posto a serviço da exigência de funcionamen18

19

“A cognição é prevalentemente um ato de inteligência, consistente em considerar, analisar e valorar as alegações e provas produzidas pelas partes, vale dizer, as questões de fato e as de direito
que são deduzidas no processo e cujo resultado é o alicerce, o fundamento do judicium, do julgamento do objeto litigioso do processo” (WATANABE, 1987, p. 41).

“Fundamentar implica apreciar inteligentemente os fatos e o direito do caso trazido a juízo” (OLIVEIRA, 2004, p. 199).
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to do processo e da organização centralizada da magistratura. Trata-se da
perspectiva endoprocessual da regra da motivação como garantia do devido
processo legal e do melhor funcionamento dos mecanismos processuais. Sob
este enfoque, os fundamentos da decisão judicial apresentam três funções:
I) convencer as partes de que a decisão tomada pelo juiz foi correta20; II)
possibilitar o exercício do direito de impugnação; III) viabilizar o controle
da decisão pelas instâncias superiores, dando subsídios aos juízes de maior
hierarquia para reformar ou manter a decisão (DIDIER JUNIOR; BRAGA;
OLIVEIRA, 2010, v. 2, p. 290).
O dever de motivar as decisões judiciais pode ser analisado também
sob o enfoque extraprocessual, isto é, “numa perspectiva que vai além do interesse das partes do processo, de maneira que também à sociedade interessa
saber como os seus juízes estão decidindo os casos que lhes são submetidos
para que possa exercer o chamado controle difuso das decisões” (SOUZA,
2008, p. 197). Nessa perspectiva, a importância da fundamentação pode
ser vista como consectário natural de um Estado Democrático de Direito,
como uma garantia dos cidadãos contra o abuso de poder e ainda como um
elemento imprescindível à formação de um sistema de precedentes judiciais.
A eficácia do precedente depende diretamente dos motivos — pressupostos lógicos — da decisão (NERY JUNIOR; ABBOUD, 2013, p. 498), tanto
daquela do qual é extraído quanto daquela na qual é aplicado.

As decisões judiciais, diante do sistema de precedentes, devem apresentar uma linearidade argumentativa para que possam ser adotadas como
padrão decisório apto a ensejar previsibilidade, segurança jurídica e proteção
da confiança. O ideal é que a sua leitura possibilite identificar se determinado
argumento foi analisado, pois, caso não tenha sido examinado, será possível
cogitar a superação do entendimento (overruling) ou o afastamento do precedente (distinguishing) (NUNES; PATRUS, 2013, p. 473).
20

A fundamentação da sentença atende também ao direito de ação e de defesa e, em última análise,
ao próprio exercício da jurisdição. Isso porque, sem apresentar os motivos pelos quais decidiu, o
magistrado ignora os argumentos deduzidos em sede de ação, bem assim como em eventual defesa apresentada, não pacificando o conflito levado a juízo. “Como pacificar pessoas em conflito se
aquele encarregado de tal mister ao invés de expor os motivos pelos quais confere o bem da vida
a um ou ao outro dos sujeitos em conflito pratica violência pura ante sua injustificável omissão”
(SOUZA, 2008, p. 201).
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Nesse ponto, antes de importar institutos de vinculação do precedente, é preciso questionar como os ordenamentos jurídicos que adotam,
em tese, o sistema da common law e do stares decisis elaboram a motivação
de suas decisões. Afinal, a Alemanha ou a Inglaterra não possuem mais segurança jurídica que o Brasil, porque uma é relacionada à civil law e outra à
common law e, sim, por conta da qualidade externada na motivação das suas
decisões judiciais (NERY JUNIOR; ABBOUD, 2013, p. 487).
Não é possível tornar uma fundamentação vinculante em um sistema
em que cada decisão é motivada de forma diferente, pois se assim for, ao
invés de isonomia e estabilidade, ter-se-á injustiça e insegurança petrificadas
pela vinculação. Afinal, não é possível garantir segurança jurídica em um
sistema em que as fundamentações dos julgados não seguem uma linha de
coerência e previsibilidade.
O problema da elaboração e da interpretação descuidadas da fundamentação de um julgado invocado como precedente está na consideração de argumentos secundários (obter dicta) como motivos determinantes,
aplicando-os, sem maior reflexão, a outros casos sem nenhuma relação com
o caso do qual foram extraídos. Essa postura, muito comum na prática brasileira, termina engessando o ordenamento ante a ausência de investigação
acerca das circunstâncias jurídicas, sociais e econômicas que originaram
o precedente, pois o litigante que, mesmo com argumentos sérios, queira
rever a jurisprudência não terá êxito frente à resistência dos tribunais em
reexaminar a tese (ROQUE, 2013, p. 259).
Diante dessas considerações, a doutrina sugere a adoção de um novo
modo de trabalho que garanta uma fundamentação coesa e idônea à formação de um precedente. Sobre o tema, é interessante conhecer a sugestão de
Dierle Nunes e Rafael Dilly Patrus (2013, p. 474):
Se o sistema jurídico entrou em transição (e convergência), o trabalho
dos tribunais também deve ser modificado, por exemplo, a) com a
criação de centros de assessoria técnico-jurídica (unificação das assessorias para pesquisa) a subsidiar a todos os julgadores de uma
câmara pressupostos jurídicos idênticos para suas decisões; b) respeito
pleno do contraditório como garantia de influência, de modo a levar
em consideração todos os argumentos suscitados para a formação de
um padrão decisório, pelos juízes e pelas partes, entre outras medidas.

Nesse ponto, o projeto do novo Código traz importante avanço,
pois, em seu art. 10, estabelece que o juiz não pode decidir com base em
191

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade
de se manifestar, mesmo que se trate de matéria sobre a qual possa conhecer de ofício, e ainda, em seu art. 499, dispôs que não se considera
fundamentada a decisão que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar o posicionamento adotado
pelo julgador.
É também preciso tratar do tema da forma de elaboração da fundamentação das decisões em um sistema de precedentes, sob a perspectiva da
decisão na qual o precedente é aplicado. Sob essa ótica, o dever de motivação
revela uma importante função no ordenamento processual brasileiro, qual
seja, o controle sobre a correta aplicação da jurisprudência pelos juízos de
piso e tribunais (ROQUE, 2013, p. 257).
A adequada aplicação do precedente judicial, com a utilização da
técnica do distinguish, e a elaboração da fundamentação, com o exame do
contexto jurídico e social do caso do qual o precedente foi extraído, deixa inexoravelmente aberto o âmbito da argumentação. Também em relação a este
tema, o projeto do novo Código parece ter avançado ao incluir no art. 476,
§ 1º, da atual lei (art. 499 do projeto) que não se considera fundamentada a
decisão que se limita a invocar precedente ou súmula sem identificar seus
fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos, bem assim como aquela que deixa de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento.
Ainda nesse sentido, o art. 508, § 5º, do projeto do novo Código estabelece que o precedente pode não ser seguido quando o órgão jurisdicional
distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, mediante argumentação
racional e justificativa convincente, tratar-se de caso particularizado por
situação fática distinta ou questão jurídica não examinada, a impor outra
solução jurídica.
A inclusão desses dois incisos fortalece o dever de motivação das
decisões judiciais e aumenta o controle sobre a aplicação dos precedentes
judiciais, pois impõem ao juiz o dever de analisar a ratio decidendi dos julgados que invoca como precedente e de demonstrar que, no caso concreto,
aquela razão de decidir será ou não igualmente aplicável (ROQUE, 2013, p.
260). Trata-se, pois, de alteração legislativa que estimula a adequada utilização da técnica do distinguish.
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É preciso reconhecer que, embora a correta aplicação do precedente
não dependa de previsão legislativa, a postura pedagógica adotada pelo novo
Código é um importante estímulo à adequada utilização da jurisprudência e
ao fortalecimento do dever de motivar como instrumento de controle sobre
a aplicação adequada da jurisprudência. Uma fundamentação bem elaborada torna o precedente um importante meio de incremento da coerência e
integridade do ordenamento jurídico, submetendo a argumentação jurídica
a regras procedimentais que muito contribuem para a racionalização da
prática jurídica (DERZI; BUSTAMANTE, 2013, p. 339).

7 Considerações finais

O presente artigo não tem a pretensão de esgotar o tema relativo à
forma pela qual a fundamentação dos julgados deve ser elaborada em um
sistema de precedentes, mas apenas alertar, com breves reflexões, sobre os
cuidados que a adoção desse sistema impõe, para que se possa identificar
o que, de fato, vinculará na decisão e se essa questão foi objeto de debate
intenso entre as partes e a sociedade em geral, que serão alcançadas pela
padronização do entendimento. Apenas a partir dessas reflexões, que se
colocam, sobretudo, aos aplicadores do direito, valores como isonomia e
estabilidade — tão almejada pela comissão do novo Código e daqueles que
defendem a vinculação ao precedente no direito brasileiro — serão efetivamente alcançadas em paralelo à celeridade processual e sem prejuízo
absoluto à realização do valor justiça.
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Quanto vale tua pretensão? Nota crítica da tutela de
evidência no espírito do novo processo civil brasileiro
Guilherme Michelazzo Bueno1

Enquanto instrumento de trabalho da magistratura, a novidade acerca
de um novo Código de Processo Civil causa inquietude entre nós, pelo menos
entre os afastados da academia. É que, imerso no mar das crises jurídicas
formado por uma sociedade a quem, fruto de reivindicação própria, se franqueou um amplíssimo acesso ao poder menos democrático da República,
o qual, nada obstante, foi alçado à condição de protagonista na hercúlea
defesa da cidadania, encontramos o bom juiz vagando entre os continentes
“celeridade processual” e “efetividade na tutela jurisdicional individual”,
atualmente divididos por um estreito devido à força das ondas do próprio
mar. A metáfora calha bem: a mesma sociedade que adjudicou o acesso ao
Poder Judiciário agora clama por um desempenho que otimize a causa de
seu protagonismo: a defesa da cidadania pela atenção ao indivíduo a quem
se conferiu rol de direitos sem efetivação em uma sociedade desigual, seja
no âmbito socioeconômico, seja no âmbito sociopolítico.
Esse juiz solitário, então, tentando nadar para dentro daquele estreito,
lutando contra as ondas do mar, é particularmente tocado pela notícia de
um novo Código de Processo: não estou nadando certo? Tenho empenhado
sinceramente a força na minha manutenção dentro do estreito, contribuindo
para que haja uma ligação entre os continentes? Após a inquietação inicial,
as dúvidas lógicas: O que quer a sociedade com tal proceder? Por que retirar
meu instrumento, sendo que a causa do problema não está com o artífice,
senão com a matéria-prima?
Foi com uma sensação de angústia que deixamos mais uma jornada
de estudos, empenhados em ensaiar uma resposta à dúvida que pairava no
ar: Por que um novo Código de Processo Civil? — dúvida suscitada já na primeira palestra, do professor Luiz Wambier, que, no entanto, afirmou já não
mais ser o momento para tal questão, senão para o estudo das novas ideias.
1

Juiz federal.
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De nossa parte, com o devido respeito, não vemos como uma ideia realizada
possa se dissociar de sua intenção. É na busca desta que compreenderemos
aquela, inclusive empenhando forças para o uso pleno do novo instrumento
posto à disposição da jurisdição.
E a angústia não parece ser gratuita: em menos de um século, terá a
comunidade jurídica nacional sido obrigada a abandonar, por três vezes, o
instrumento que vinha utilizando: em 1939, em 1973 e, ao que tudo indica,
em 2014. Breve pesquisa realizada, porém, logo esmaece o sentimento inicial. Estamos progredindo: ao que tudo indica, a maré é menor no estreito!
Antes de avançar, cabe a lembrança de importante advertência de
José Carlos Barbosa Moreira (1997, p. 93), quando analisava não tão recente
reforma processual:

[...] só à luz de dados concretos [...] poderão avaliar-se as reformas com
exatidão e proveito. Do contrário, quando se quiser proceder à avaliação, cada observador “achará” o que lhe sugerir, na melhor hipótese,
sua experiência personalíssima, quiçá insuscetível de generalizações;
e, na pior, a imagem artificial que opiniões apriorísticas e preconceitos
fundamente enraizados terão interposto entre seu espírito e a realidade.

Tentando sair desse dilema, a um profissional afastado da academia
mais vale a colheita de informação para supedanear a crítica do que a crítica
propriamente dita (se bem que a escolha de um caminho já é exercício crítico, quando menos na definição da direção a seguir). Passemos, pois, a breve
inventário do desenvolvimento do processo civil brasileiro.
A leitura da Exposição de Motivos do Decreto-Lei 1.608/1939, que
veiculou nosso primeiro Código de Processo Civil nacional, indica interessantes preocupações da comunidade jurídica à época, assim sintetizadas por
Candido Dinamarco (2002, t. 1, p. 33) em momento que traçava a cronologia
do estudo do direito processual no Brasil:
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O Código de 1939 foi também um seguro passo à frente. Quem ler a Exposição de Motivos que o precede, perceberá desde logo a preocupação
do legislador pela publicização do processo, como instrumento estatal
destinado à administração da Justiça. Repele-se aí, vigorosamente, a
chamada concepção duelística do processo, o qual o legislador simplesmente não quis entregar às partes para uma luta privada. Procurou-se
engrandecer a figura do juiz, como verdadeiro diretor das atividades
processuais. E, acima de tudo, o Código fez-se eco do brilhante trabalho
de Chiovenda em prol do princípio da oralidade [...].
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A par de outras necessidades de índole política (haja vista que a Constituição da República de 1891, deslumbrada com a forma federativa do novo
Estado, concedeu competência aos entes federativos estaduais para legislarem sobre processo, enquanto a Constituição de 1934 recolhia tal competência à União), pretendia o “legislador”2 de 1939 adequar à nova realidade
social o instrumento da jurisdição: o Estado se modernizara, a sociedade se
democratizara e o direito processual se atualizara, de modo que os velhos
instrumentos vigentes desde o Império não socorriam as novas necessidades, principalmente no tocante à administração da justiça. Nesse sentido, a
Exposição de Motivos eleva o tom no combate a uma concepção privatística
do direito judiciário então existente, o qual abandonava à própria sorte, como
num duelo, o destino da pretensão veiculada. Por isso se fortificou a figura
do juiz, em torno da qual orbitariam os novíssimos princípios da oralidade,
da concentração dos atos processuais e da identidade física do julgador.
Marcava, portanto, o Código de Processo Civil de 1939 o final de uma era.
Valeu, porém, como primeira tentativa, bem sucedida é certo, de inserção de novos paradigmas no direito processual civil: serviu o CPC de
1939 como marco da publicização da distribuição da justiça e do necessário
equilíbrio das posições processuais do autor e do réu, já não mais abandonado. Como toda primeira tentativa, menos de trinta e cinco anos depois, em
1973, a sociedade brasileira sentiu a necessidade de atualização de pontos,
preferindo a uma reforma a promulgação de um novo texto.
O que mudou? Obra de um intelecto inquestionado, coube a Alfredo
Buzaid a relatoria do anteprojeto, já em 1964, isto é, vinte e cinco anos após a
edição do velho Código de 1939, sendo encaminhado ao Congresso Nacional
oito anos após, depois de longos debates.
A leitura da Exposição de Motivos do nosso atual Código se esforça
para fazê-lo novo, sem, obviamente, “deitar abaixo as instituições do Código
vigente”, nas palavras do então ministro da Justiça, Alfredo Buzaid. Segundo
seu autor, introduziram-se modificações substanciais, “a fim de simplificar
a estrutura do Código, facilitar-lhe o manejo, racionalizar-lhe o sistema e
torná-lo um instrumento dúctil para a administração da justiça”, problema
que, como estamos acompanhando, não fora solucionado pelo diploma de
1939. Embora louvasse a importância dada aos princípios da oralidade e da
2

O Decreto-lei que instituiu o Código foi baixado pelo presidente da República.
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identidade física do juiz, havia “embaraço” à sua aplicação. Fazia-se, também,
porque não se podia “modificar a natureza das coisas”, necessária a reforma
no ponto da irrecorribilidade, em separado, das decisões interlocutórias,
haja vista natural impaciência dos litigantes frente à demora na espera do
julgamento de seu recurso (ponto, aliás, sensivelmente modificado nas reformas de 1995, 2001 e 2005), afastando-se, portanto, de doutrina cara ao
processo civil brasileiro: a observância da oralidade.
Segundo Dinamarco (2003, p. 23), portanto, o Código de 1973 pretendeu mais do que fez: “o Código Buzaid foi ainda o retrato do pensamento
jurídico-processual tradicional e, nesse plano, não havia tanto a modificar
então como em 1939”. Segundo o último autor, mais efetivou uma revisão
de práticas já evidenciadas pela experiência do que um repúdio a uma velha
estrutura.
Como fruto de sua época, o Código de 1973, portanto, tinha outras
preocupações, ou melhor, mirava objetivos atuais da ciência processual,
que há pouco havia se desgarrado da fase sincrética do processo civil, época
durante a qual o processo era visto quase como a face externa do direito material que buscava atuar, uma sucessão de atos sem nenhuma consideração
sobre a relação jurídica autônoma formada em seu bojo. Ainda com base
nas lições de Dinamarco, somos capazes de inserir o movimento processual
do qual originou o diploma de 1973 na fase seguinte do desenvolvimento
do processo civil: a fase autonomista ou conceitual, inaugurada por Oskar
Von Bulow (1868, apud DINAMARCO, 1996, p. 28) em obra que “proclamou
em termos sistemáticos a existência de uma relação jurídica toda especial
entre os sujeitos principais do processo — juiz, autor e réu — e que difere
da relação jurídica material litigiosa por seus sujeitos (a inclusão do juiz),
por seu objeto (os provimentos jurisdicionais) e por seus pressupostos (os
pressupostos processuais)”. Tal época, como toda época de afirmação, foi
árida na consecução de objetivos que não dissessem respeito à sua autoafirmação. Pouco se preocupou com os fins da jurisdição, em termos sociopolíticos e socioeconômicos. Sobre tal alheamento, diz José Carlos Barbosa
Moreira (1997, p. 65-66):
O Código de Processo Civil de 1973 não marcaria, por si só, ponto de
inflexão decisivo [...]. Haviam começado a provocar certo cansaço os
excessos de um conceptualismo que ameaçava esterilizar-se em jogos
verbais. Pouco a pouco, foi-se tomando consciência mais clara da ligação entre os problemas processuais e as mil condicionantes políticas,
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sociais, econômicas, do contexto histórico em que a atividade judicial
é convocada a exercer-se.

É nesse momento que se percebe o vínculo entre processo e Constituição, que adentra a ciência processual à sua terceira fase metodológica,
segundo Dinamarco (1996, p. 30), a fase instrumentalista ou teleológica,
na qual os estudos do processo civil ainda estão inseridos. Dentro dessa
fase, a doutrina pátria vem recebendo influências processuais da common
law, especialmente ligadas ao desenvolvimento de um maior informalismo
(simplificação procedimental), de um desapego a regras individualistas da
legitimidade ativa e da coisa julgada, além de um maior incremento dos
poderes do juiz. O resultado de tais influências é a melhor alocação dos modernos valores sociais dentro da processualística brasileira, valores estes
que se realizam pela jurisdição: a proteção da cidadania.
Este brevíssimo escorço histórico somente pretendeu inserir a correção de controversos instrumentos processuais que traz o novo Código ao
pensamento destes dois gigantes processuais: Candido Dinamarco e Barbosa
Moreira.

Assim, na atual quadra do espírito do processo civil brasileiro, já curtido de influências que ensejaram o advento do microssistema de processo
coletivo (que já foi mais festejado) e os Juizados Especiais, sem dúvida a
ab-rogação do mito do fechamento do Poder Judiciário, vemos ideias ainda
mais modernas no novo diploma que se avizinha. Brevemente, faremos nota
de novidade bastante controversa: a adaptabilidade procedimental, a que
não foi dada a devida atenção pelo legislador desde a modificação da redação
original do anteprojeto.

Sobre a adaptabilidade procedimental, bastante analítico é o artigo de
Bruno Vinícius da Rós Bodart (2011, p. 79), “Simplificação e adaptabilidade
no anteprojeto do novo CPC brasileiro”, em que o autor pontua críticas a
que o operador deve ficar atento. Para ele, o anteprojeto foi feliz ao abandonar a sede da adaptabilidade procedimental, que habita o universo dos
procedimentos especiais no atual CPC, para outro campo, a que ele chama
de “módulos procedimentais”, que são microprocedimentos a serem adicionados ao procedimento comum, de acordo com a necessidade da causa.
Dentro desta nova configuração é que se encontra a moderna técnica da
tutela da evidência.
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Muito já se falou dela: a novidade, enquanto verdadeira técnica
de adaptabilidade procedimental, estava prevista no anteprojeto do CPC,
redação original. Remédio hábil a curar a tendência moderna da duração
prolongada do processo, a técnica da sumarização da cognição, tal qual vinha delineada pelo anteprojeto do CPC, a partir de seu art. 277, adaptava o
procedimento comum ao interesse na defesa do direito controvertido pelo
réu que sofria a intervenção judicial pela tutela da evidência. É aquela técnica de sumarização da cognição na qual o contraditório se torna eventual:
somente se vai instaurar o contraditório por iniciativa daquele contra quem
se pede a tutela jurisdicional. São os casos da “ação monitória” e daquelas
situações nas quais o juiz, em vista de elementos insuficientes para fundar
a cognição plena, nada obstante adianta o provimento requerido em face
de um juízo de probabilidade da pretensão do autor quando conjugado tal
juízo com razões ligadas à demora do procedimento e sua implicação sobre
a situação cautelanda.
E é em relação a tais situações, à vista de elementos que conduzam
à probabilidade da pretensão autoral, que houve inovação sem igual, inspirada na simplificação procedimental. Como sempre, Barbosa Moreira
(2004, p. 103-104) já antevia a esquizofrenia do sistema inaugurado pela
Lei 8.952/1994, que introduziu a técnica da antecipação dos efeitos da tutela
relativamente ao problema da continuidade do processo no qual a antecipação concedida exauriu a proteção pretendida pelo interessado:

Isso tanto pode ocorrer no âmbito das medidas oficialmente arroladas
como cautelares quanto no da antecipação do tipo da prevista no art.
273. No primeiro caso, deve cogitar-se de dispensar o beneficiário,
pura e simplesmente, do ônus de propor “ação principal”, que lhe impõe o art. 806, evitando-se com isso o jogo pouco sério de demandas
ociosas, intentadas — se me permitem expressão menos protocolar
— “para inglês ver”, como sucedeu no caso do desbloqueio de ativos
financeiros ao tempo do Plano Collor. [...] No segundo caso — isto é, no
da antecipação da tutela propriamente dita —, modificação concebível (e aconselhável) consistiria em estabelecer que, concedida aquela
integralmente, a eventual omissão da parte contrária em impugná-la
converteria de imediato em sentença a providência antecipatória, com
o consequente encerramento do processo.

O anteprojeto, por seu turno, atento ao problema que o atual procedimento acarreta em relação aos casos em que a tutela antecipada exaure a
prestação jurisdicional, possibilita a estabilização da tutela de evidência, que
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prescinde da demonstração de perigo de dano — a confirmar que se propõe
tutelar situações em que o contraditório pouco ou nada modificará o desenho
fático trazido com a inicial — concedida em procedimento autônomo (art.
277 do anteprojeto do CPC, redação original3), em que pese a disposição
contida no art. 289, caput, que determina que “impugnada a medida liminar,
o pedido principal deverá ser apresentado pelo requerente no prazo de um
mês ou em outro prazo que o juiz fixar”, restrita aos casos de tutela de urgência. É que, para Bruno Bodart (2011, p. 85), “o não estabelecimento de prazo
para que o réu exija a cognição exauriente talvez seja o fator essencial para
o sucesso do modelo, pois a experiência comum demonstra sempre que se
fixa um termo, a tendência natural, por motivos psicológicos, é que a parte
faça uso da faculdade que perderá após o advento do mesmo”.
Infelizmente, o projeto aprovado na Câmara se afastou de tal novidade salutar, condizente com o espírito da moderna metodologia processual.
Isto porque não deixou à eventualidade, ou seja, ao interesse daquele que
tem sua situação jurídica atingida com a antecipação da tutela o ônus de
instaurar o contraditório. Segundo o projeto, no seu art. 301, “efetivada a
tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de trinta dias. Neste caso, será apresentado nos mesmos autos em que
veiculado o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de
novas custas processuais”, ao passo que o projeto do Senado assim dispunha:
Art. 282. Impugnada a medida liminar, o pedido principal deverá ser
apresentado pelo requerente no prazo de trinta dias ou em outro prazo
que o juiz fixar. § 1º O pedido principal será apresentado nos mesmos
autos em que tiver sido veiculado o requerimento da medida de urgência, não dependendo do pagamento de novas custas processuais
quanto ao objeto da medida requerida em caráter antecedente.

Vê-se, pois, por essa brevíssima explanação, que ainda tem de atentar
o legislador ao espírito da atual quadra da metodologia do processo civil,
instrumento voltado à conjugação de duas necessidades bem difíceis de
se fazer convergir: uma tutela rápida, mas atenta ao conteúdo individual
da pretensão. Em relação à técnica procedimental da tutela da evidência,
lamentavelmente, ainda vemos uma atitude paternalista do legislador, ao
3

Art. 277. A tutela de urgência e a tutela da evidência podem ser requeridas antes ou no curso do
procedimento, sejam essas medidas de natureza cautelar ou satisfativa.
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não deixar a cargo do jurisdicionado a avaliação da dimensão da pretensão
que deseja tutelar. Ao atribuir, portanto, medida igual a toda pretensão,
falhou o legislador em buscar uma ligação entre aqueles dois continentes.
Aguardemos, pois, neste ponto, novo inconformismo da sociedade.
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Da possibilidade de levantamento dos 20% restantes da
oferta inicial em desapropriação antes do
trânsito em julgado
Heitor Moura Gomes1

Segundo enuncia o art. 16 da Lei Complementar 76/1993, que dispõe sobre o procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o
processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins
de reforma agrária, somente após o trânsito em julgado da sentença será
levantado o depósito judicial, qual seja, os 20% do valor remanescente do
indicado pelo expropriante, uma vez que o levantamento dos outros 80% é
autorizado logo no início do processo, quando não pairar dúvida acerca do
domínio do objeto expropriado, a teor do que enuncia o art. 6º, parágrafo
1º, do mesmo diploma legal.
Não obstante seja inequívoca a redação do texto legal, a jurisprudência evoluiu o pensamento no sentido de autorizar esse levantamento quando
preenchidos alguns requisitos.
Com efeito, não havendo impugnação dos valores fixados a título de
indenização por desapropriação no laudo pericial do juízo, a parte incontroversa já indicada e depositada no momento do ajuizamento da ação ganha
ainda mais um reforço. Isto porque, se o escopo da lei seria prevenir o Erário
de prejuízos com eventuais cálculos mal feitos da indenização inicial ou até
mesmo má-fé e conluio entre o expropriado e o expropriante para o aumento
do valor que realmente seria devido, após a apresentação do laudo pericial,
e homologação pelo juízo de primeira instância, não paira mais nenhuma
dúvida acerca da “incontrovérsia” do valor ofertado.
Essa interpretação coaduna-se com o princípio constitucional da
prévia e justa indenização ao expropriado e encontra respaldo na jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e no TRF da 1ª
Região, confira-se:
1
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PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA
FINS DE REFORMA AGRÁRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 12, DA LEI
8.629/1993. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 07/STJ.
JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 16
LC 76/1993 - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. LEVANTAMENTO DE PARCELA INDENIZATÓRIA. REMANESCENTE MATÉRIA INCONTROVERSA.
TRÂNSITO EM JULGADO. 1. A Justa Indenização, in casu, estabelecida
em R$ (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta e oito reais
e noventa e seis centavos), está adstrita às instâncias ordinárias, ante a
necessária análise do conjunto fático-probatório atraindo a incidência
da Súmula 07/STJ. 2. Os juros compensatórios são devidos mesmo
quando o imóvel desapropriado for improdutivo, justificando-se a
imposição pela frustração da “expectativa de renda”, considerando
a possibilidade do imóvel “ser aproveitado a qualquer momento de
forma racional e adequada, ou até ser vendido com o recebimento
do seu valor à vista” (Eresp 453.823/MA, relator para o acórdão ministro Castro Meira, DJ de 17/05/2004). Precedente:EREsp 654148/
MA DJ 05/03/2007. 3. Os juros compensatórios fundam-se no fato do
desapossamento do imóvel e não na sua produtividade, consoante o
teor das Súmulas 12, 69, 113, 114, do STJ e 164 e 345, do STF. Precedentes: EREsp 519365/SP, DJ 27/11/2006; ERESP 453.823/MA, DJ de
17/05/2004, RESP 692773/MG, desta relatoria, DJ de 29/08/2005. 4. A
1ª Seção, não obstante, em acórdão Proferido no ERESP 519.365/SP, DJ.
27/11/2006, firmou entendimento no sentido de que não são cabíveis
juros compensatórios quando o imóvel for insuscetível — impossível — de exploração, presente ou futura, seja em razão de anteriores
limitações impostas por lei, seja em decorrência de suas características geográficas e topográficas. 5. Com efeito, pode-se concluir que os
juros compensatórios incidem ainda que o imóvel seja improdutivo,
mas suscetível de produção. 6. In casu, a análise da viabilidade de exploração econômica do imóvel expropriado importa sindicar matéria
fático-probatória, insuscetível nesta via especial. Incidência da súmula
07/STJ. 7. A sucumbência nas ações expropriatórias rege-se pela lei
vigente à data da sentença que a impõe, devendo ser observado o art.
27, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, com a modificação introduzida
pela MP 1.577/1997, observando-se o limite máximo de 5% (cinco por
cento), razão pela qual adota-se esse percentual com a limitação do
referido dispositivo. 8. Na hipótese sub examine, considerando que a
sentença foi proferida em 28.08.2003 (fls. 520/531), e publicada no DJ
do dia 18/09/2003. (fl. 533), ou seja, após a edição da MP 1.577/1997
(12/06/1997) que introduziu o limite de 5% (cinco por cento) para
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fixação da verba honorária, impõe-se a manutenção do acórdão a quo,
haja vista que a sucumbência decorreu do ato prolatado sob a égide da Lei nova. Precedentes: RESP 426453/SP, deste relator, DJ de
04/11/2002; RESP 416998/SP, DJ 23/09/2002. 9. No que pertine ao
levantamento de 20% do valor indenizatório remanescente esta Corte
já se manifestou no sentido de que prevalecem os efeitos da sentença,
já com trânsito em julgado, proferida no processo de conhecimento, e a determinação do juízo da causa, que determinou a expedição
de alvarás para o levantamento do valor indenizatório em depósito.
Precedente: REsp 783369/AM DJ 22/.06/2006. 10. In casu, resta indubitável a legalidade do levantamento do saldo remanescente, tendo
em vista a manifesta preclusão da matéria, que não restou impugnada
pelo INCRA, porquanto não se insurgiu contra o valor ofertado à título
indenizatório, o que enseja o trânsito em julgado acerca da questão,
em plena conformidade ao artigo 16 da Lei Complementar 76/1993.
11. Interpretação que melhor se harmoniza com o princípio constitucional da prévia e justa indenização ao expropriado. É que, inexistindo
discussão sobre o título de propriedade e satisfeita a condição relativa
à quitação de tributos incidentes sobre o imóvel, o que se efetivara com
o levantamento inicial, de 80% da oferta, tem-se como não mais sujeita
à revisão da matéria referente ao valor reconhecido como devido pela
própria autarquia. Cuida-se de matéria incontroversa, cuja acolhida
da pretensão recursal especial da expropriante não teria o condão de
reduzir o valor ofertado. 12. Entendimento análogo ao firmado por esta
Corte no sentido de ser possível a expedição de precatório relativo à
parte incontroversa. Precedentes: (EREsp 658.542/SC, DJ 26.02.2007;
REsp 522.252/RS, DJ 26/02/2007; AgRg nos EREsp 716.381/P, DJ
05/02/2007). 13. Recursos especiais desprovidos.
(STJ, STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 713145 PE 2004/0184203-4
relator ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/12/2007, T1 PRIMEIRA TURMA)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO AGRÁRIA. VALOR DA
OFERTA. LAUDO OFICIAL FIXANDO VALOR SUPERIOR. LEVANTAMENTO DE 20% DO RESTANTE DA OFERTA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM
JULGADO. 1. A regra normativa é que os 20% do valor da oferta sejam
levantados somente após o trânsito em julgado da sentença que fixar
o valor da indenização. No caso, tendo o INCRA ratificado o valor da
oferta, onde estão contidos os ativos cuja liberação se busca, e sendo
a avaliação superior a ela, não remanesce nenhuma razão prática para
privar a parte do que lhe pertence. 2. O sentido da referida previsão
legal é o de prevenir situações adversas ao poder público, que o re207
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manescente do valor da oferta pudesse eventualmente garantir, o que
em absoluto não ocorre no caso. Não havendo, portanto, temor real e
objetivo de que isso possa acontecer, deve ser cumprido, de pronto, o
comando constitucional (art. 184/CF) de que a indenização não deve
somente ser justa, mas prévia. 3. Agravo de instrumento desprovido
(TRF1, AG 0052426-67.2013/RO, 4T, relator des. federal Olindo Menezes, e-DJF1. Data 13/03/2014).

Como bem destacado nos precedentes transcritos, tal hipótese assemelha-se àquela relativa à expedição de precatório da parte incontroversa,
cuja tese também foi acolhida pela jurisprudência do STJ, no sentido de que
a execução da parcela da dívida não impugnada pelo ente público deve ter
regular prosseguimento, ausente, em consequência, óbice à expedição de
precatório.
A hipótese em tela pode ser solucionada pela aplicação do princípio
geral de direito civil que veda o locupletamento ilícito, consagrado no art.
876 do Código Civil, o qual enuncia que: “Todo aquele que recebeu o que
lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele
que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”. É vedado a
todo aquele que recebeu algo que não lhe é devido de se aproveitar do erro
alheio e enriquecer sem causa legítima, auferindo lucro em proveito próprio.
No caso, após o laudo pericial, encontrado um valor superior à oferta
inicial, fica, no mínimo, cabalmente demonstrado ser devido ao expropriado
pelo menos os 20%, bem como indicada a probabilidade de que, sendo o
valor encontrado pelo laudo pericial mantido em última instância, o valor
recebido era realmente aquém do devido.
Também merece destaque o fator econômico, pois, não obstante o
depósito inicial seja feito logo no início do processo, sendo o levantamento
dos 20% remanescentes postergado para momento posterior, sobre esses
valores devem incidir juros compensatórios e moratórios (STJ, AgRg no Ag
1.197.998/SP, relatora ministra Eliana Calmon, DJe 01/07/2013), que oneram os cofres públicos inutilmente, já que, com o aludido levantamento, tais
verbas poderiam ser canalizadas para áreas de maior interesse da sociedade.
Por fim, questão bastante relevante também é a do tempo que levam
os processos desapropriatórios para chegar ao seu fim. Nesse ponto peço
vênia para registrar a balizada lição do mestre Rui Barbosa (in Oração aos
Moços, Russel: 2004, p. 47):
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Mas justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Porque a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito
escrito das partes e, assim, as lesa no patrimônio, honra e liberdade. Os
juízes tardinheiros são culpados, que a lassidão comum vai tolerando.
Mas sua culpa tresdobra com a terrível agravante de que o lesado não
tem meio de reagir contra o delinquente poderoso, em cujas mãos jaz
a sorte do litígio pendente.

Continua Rui Barbosa em sua Oração aos Moços (p. 46-47):

Ponho exemplo, senhores. Nada se leva em menos conta, na judicatura,
a uma boa fé de ofício que o vezo da tardança nos despachos e sentenças. Os códigos se cansam em debalde o punir. Mas a geral habitualidade e a convivência geral o entretêm, inocentam e universalizam.
Destarte se incrementa e desmanda ele em proporções incalculáveis,
chegando as causas a contar a idade por lustros, ou décadas, em vez
de anos.

Se não é possível, por entraves da legislação, dificuldades para periciar imóveis muitas vezes de dimensões continentais e até utilização de
recursos protelatórios com o fim de tumultuar o curso do processo pelas
partes, abreviar o tempo de tramitação do processo, é possível, ao menos,
minimizar o dano ao expropriado, com a superação de entraves legais de
dispositivos inconstitucionais, o que também se coaduna com o momento
de reforma que vive o processo civil hoje.
Vale lembrar que, embora a Lei Complementar 76/1993 não venha
sofrer nenhuma modificação com o novo Código de Processo Civil, que está na
iminência de ser aprovado no Congresso Nacional, a sua linha principiológica
deve um parâmetro de interpretação. Na exposição de motivos, denota-se a
intenção dos autores de resolver os problemas, deixando de ver o processo
descomprometido de sua natureza fundamental para resolver os conflitos,
de forma a realizar os valores constitucionais.
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O novo Código de Processo Civil e o redivivo dever
de fundamentação das decisões judiciais: o fim das
fundamentações meramente formais?
Herley da Luz Brasil1

1 Introdução
Em todo Estado de Direito é essencial ao Poder Judiciário expor as
razões das decisões tomadas. A Democracia, o Estado Republicano a exige,
mesmo que não esteja expressa em dispositivos legais. No Estado brasileiro,
este dever consta das normas expressas na Constituição Federal.
Contudo, operadores do direito e jurisdicionados têm observado,
com cada vez mais frequência, decisões judiciais, inclusive de tribunais superiores, cuja fundamentação é deficiente, inadequada, de diversas formas.
Na tentativa de corrigir tal distorção, o legislador do novo Código
de Processo Civil brasileiro inseriu no projeto dispositivo que visa impedir
fundamentações vagas ou deficientes. Trata-se do art. 499 do texto aprovado
pela Câmara dos Deputados e que será analisado neste esboço.

2 O dever e a finalidade de fundamentação das decisões judiciais

A Constituição Federal de 1988, ao tratar, logo nas disposições gerais,
sobre o Poder Judiciário, estabelece, no inciso IX do art. 93, o necessário
dever de publicidade e fundamentação de todas as decisões judiciais, sob
pena de nulidade, flexibilizando a regra apenas em relação à publicidade de
atos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo
não prejudique o interesse público à informação. Ou seja, quanto ao dever
de fundamentação pelos membros do Poder, sejam ministros, desembargadores ou juízes, a regra é absoluta, não comportando exceções. A norma se
aplica, também, aos juízes leigos, ou seja, é de aplicação irrestrita. Ademais,
1
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aplica-se ainda às decisões administrativas proferidas pelos tribunais, nos
termos do inciso X do mesmo dispositivo.
Reforçando o mandamento constitucional, o Código de Processo Civil
atual traz, entre outras, as seguintes imposições:

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:
I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e
da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências
havidas no andamento do processo;
II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;
III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes
lhe submeterem.
Art. 459. O juiz proferirá a sentença, acolhendo ou rejeitando, no todo
ou em parte, o pedido formulado pelo autor. Nos casos de extinção do
processo sem julgamento do mérito, o juiz decidirá em forma concisa.
Parágrafo único. Quando o autor tiver formulado pedido certo, é vedado ao juiz proferir sentença ilíquida.

Dessa forma, verifica-se ser cristalino o dever de fundamentação
das decisões judiciais, podendo ser classificada de inconstitucional e ilegal
a decisão judicial que desrespeita o mandamento.
Apesar da positivação da regra — a Constituição Federal denomina
de princípio da fundamentação das decisões judiciais, no caput do art. 93
—, a doutrina informa inclusive ser dispensáveis tais disposições, tendo em
vista ser ínsito, essencial ao Estado Democrático de Direito a exposição dos
motivos da decisão judicial, a exemplo de Nery Junior (1999, p. 172), que, a
respeito, destaca o seguinte:
A menção expressa da necessidade da motivação das decisões judiciais
no texto constitucional não significa que somente se adotada semelhante regra pelo legislador constituinte é que terá validade e eficácia.
Muito ao contrário, a motivação das decisões judiciais surge como
manifestação do estado de direito, anterior, portanto, à letra da norma
constitucional que a refira expressamente.

Assim, estando a necessidade de fundamentação das decisões judiciais umbilicalmente ligada ao Estado Democrático e ao Estado de Direito,
o juiz deve expor a justificação de por que decide de determinada forma,
escolhendo ou refutando soluções apresentadas pelas partes, não apenas
212
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em razão de ser um dever legal — porque está na Constituição ou nas leis
—, mas, fundamentalmente, porque, tendo o poder de decidir sobre a vida
de seus pares, deve decidir de acordo com os princípios democráticos, republicanos, de acordo com a lei aprovada em processo legítimo.
Ora, a partir do momento em que o Estado escolhe alguém e lhe dá
o poder de julgar os demais, garantindo-lhe prerrogativas de autonomia e
independência, deposita nesse cidadão a confiança de que exercerá o seu
mister em prol da sociedade a que serve, procurando evitar, através de determinados mecanismos, mesmo que seja por uma única vez, que atue de forma
arbitrária ou movido por interesses próprios ou de alguém em particular.
Dessa forma, a primeira finalidade que se destaca em relação ao princípio da fundamentação é propiciar o controle da decisão judicial, no sentido
de que se possa verificar se a solução apontada pelo magistrado encontra-se
de acordo com o ordenamento jurídico vigente, evitando arbítrios tanto em
razão de imperícia, imprudência ou negligência quanto em razão de dolo,
afastando a vontade ou convicção pessoal, as ideologias e subjetivismos.
Torna-se, pois, também a fundamentação uma garantia para a sociedade.
Nesse seguimento de ideias, observa-se que, sendo o magistrado um
membro de poder não eleito, diferentemente do que ocorre no Executivo e
no Legislativo, a legitimidade de suas decisões deverá ser constatada pelas
suas razões de decidir.
Em desdobramento dessa função geral de controle da decisão judicial,
que pode ser exercido por todos, até mesmo porque em regra são públicas,
surgem outras, como, por exemplo, (I) a garantia às partes de que os fatos e
os seus argumentos foram apreciados e levados em consideração por parte
do juiz; (II) a certeza de que não houve erros de fato ou de direito na análise
da questão; (III) a possibilidade de que a parte insatisfeita poder buscar a
modificação do julgado através de recurso no qual se impugnam as razões
expressas pelo magistrado e (IV) em grande parte das vezes, excluindo-se,
nesse caso, o Supremo Tribunal Federal, possibilitar ao órgão superior que
possa fiscalizar o acerto da decisão do órgão do qual se recorre.
Ressalta-se, por oportuno, conforme ressaltado por Dantas (2012,
p. 74), que (I) propiciar a fundamentação de recursos para tentativa de
modificação da decisão e (II) permitir a sindicabilidade por parte de órgão
superior são apenas motivos de ordem técnico-processual, que, por si sós,
não justificam a obrigatoriedade da fundamentação, já que até mesmo o Su213
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premo Tribunal Federal, em decisão final e irrecorrível, é também obrigado
a fundamentar suas decisões.
Interessantes finalidades também são apontadas por Amaral (2006,
p. 10-11), com base nas lições de José Carlos Vieira de Andrade, que diferem
um pouco das usualmente já listadas pela doutrina. Segundo o autor, o dever
de fundamentação tem três funções principais:
a) assegurar o cuidado na formação da vontade decisória, já que havendo publicidade e o dever de expor as razões de sua solução, haverá
mais cuidado na apreciação da questão por parte do julgador, impondo
racionalização, elaboração de argumentos, ponderação, dentre outras
técnicas, trazendo uma melhoria de qualidade e legitimidade da decisão;
b) possibilitar o controle das decisões pelas partes, evitando, inclusive,
a impugnação recursal, já que pode propiciar a aceitação da decisão
como sendo acertada, diante das razões expostas;
c) garantir a transparência das decisões, possibilitando, por exemplo,
o controle da igualdade de tratamento.

Entretanto, por sua importância, percebem-se, ainda, outros desdobramentos e consectários do dever de fundamentação. Como bem observa
Amaral (2006, p. 4), a sua falta impede até o exercício de direitos fundamentais previstos no art. 5° da Constituição Federal, a exemplo da ampla defesa
e do direito de recorrer, tendo em vista que se torna inviável se defender ou
recorrer de decisão da qual não se conhecem as razões de decidir.
Tamanha a essencialidade da fundamentação judicial que a própria
Constituição, ao prever sua necessidade, impõe, incontinente, a pena para
o caso de sua não observância: a nulidade da decisão judicial. Tal ponto não
passou despercebido por Nery Junior (1999, p. 176), que esclarece não ser
função inerente à Carta estabelecer sanções, mas, sim, ser descritiva e principiológica, afirmando direitos e deveres. Esclarece o professor que “a falta
de fundamentação é de tamanha gravidade, que o legislador constituinte,
abandonando a técnica de elaboração da Constituição, cominou no próprio
texto constitucional a pena de nulidade”.

3 Fundamentação formal x fundamentação substancial

A fundamentação a que alude a Constituição Federal, para a validade
das decisões judiciais, é aquela que se pode considerar idônea a justificar a
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posição do julgador em seus diversos aspectos. Assim, pode-se dizer que a
fundamentação adequada não deixa dúvidas quanto aos fatos, argumentos
ou elementos considerados ou rejeitados pelo julgador e seus motivos, bem
como sobre quais premissas se apoiou para decidir da forma como decidiu
ou, ainda, como seu raciocínio chegou a determinada conclusão. Dessa forma,
considera-se completa a decisão quando ela é formalmente e substancialmente fundamentada.

Sempre que há uma exposição, mesmo que deficiente, enunciadora das razões da decisão, pode-se dizer que, formalmente, a decisão está
fundamentada. Entretanto, nem toda decisão com fundamentação formal
justifica, explica as conclusões do julgador. Nery Junior (1999, p. 175-176)
cita diversas situações em que há fundamentação apenas formal, protocolar.
Eis alguns casos em que o decisum carece de fundamentação substancial:
“segundo os documentos e testemunhas ouvidas, o autor tem razão, motivo
por que julgo procedente o pedido”; “indefiro a pretensão da parte por falta
de amparo legal”; “presentes os pressupostos legais, concedo (ou denego) a
liminar”. Ou seja, a fundamentação formal é aquela que não analisa as peculiaridades do caso concreto, considerando inclusive os argumentos das partes
capazes de infirmar o julgado. Apesar de haver uma exposição de motivos,
estes são superficiais, genéricos, vazios de conteúdo, não esclarecendo os
reais motivos pelos quais se adotou determinada posição.
Pode-se citar, ainda, como exemplo de fundamentação meramente
formal, um jargão muito utilizado nos tribunais, que atualmente, em prejuízo
principalmente do jurisdicionado, tem sido cada vez mais manejado também
por juízes de primeira instância: “o juiz não é obrigado a analisar todos os
argumentos da parte, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados
por ela e tampouco a responder um ou todos os seus argumentos”. É certo
que tal afirmação consubstancia até alguma verdade, entretanto o problema
é seu uso indiscriminado, mesmo quando os argumentos da parte são capazes de desconstruir a dedução ou as conclusões operadas pelo magistrado.

Por outro lado, é substancialmente (e formalmente) “fundamentada
a decisão que se reporta a parecer jurídico constante dos autos, ou às alegações das partes, desde que nessas manifestações haja exteriorização de
valores sobre as provas e questões submetidas ao julgamento do juiz” (NERY
JUNIOR, 1999, p. 175).
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Segundo Luigi Paolo Comoglio (apud CARDOSO, 2014), “a motivação só é válida quando expressar o critério lógico que levou o juiz ao seu
convencimento”.

Assim, é substancialmente fundamentada a decisão que explicita,
no caso concreto, porque se consideram, de acordo com as provas e demais
elementos dos autos, citando-os expressamente, porque estão ou não presentes os requisitos legais para deferimento da liminar ou para o julgamento
de acolhimento ou rejeição do pedido.
Interessante notar que, no estágio atual de evolução do direito brasileiro, não há ainda, no nosso ordenamento jurídico, nenhuma norma que
trate de fundamentação formal ou substancial das decisões. Entretanto, o
novo Código de Processo Civil, como se verá mais à frente, traz proposta
de revitalização do dever de fundamentação das decisões judiciais, estabelecendo requisitos e parâmetros para que se possa analisar a adequação
substancial das decisões judiciais.

4 A crise da fundamentação na aplicação do direito no Brasil

A deficiência da fundamentação das decisões judiciais tem sido percebida por muitos participantes do cenário jurídico, inclusive por cidadãos
frustrados ao não verem seus argumentos considerados, ou sequer rebatidos,
quando do julgamento de ações das quais fazem parte. O legislador também
percebeu esse fato, fazendo com que editasse dispositivo legal que possa
pôr fim ao problema, como veremos adiante. A impressão que se tem, uma
vez formada a convicção do julgador sobre determinado assunto, é que seu
ponto de vista torna-se imutável, levando o magistrado a decidir automaticamente, sem levar em consideração novos fatos ou argumentos, mesmo que
tais elementos não tivessem sido considerados quando o referido julgador
formou sua convicção em determinado sentido.

Entre as causas mais citadas para esse fenômeno da fundamentação
deficiente, em que as decisões não levam em conta as peculiaridades de
cada caso, a de maior peso é, sem dúvida, o volume de trabalho a que estão
submetidos os juízes brasileiros e a pressão exercida sobre eles para que
façam julgamentos céleres, tanto por parte da própria sociedade quanto por
parte dos órgãos correcionais, a exemplo das corregedorias e do Conselho
Nacional de Justiça. Observe-se que, desde a Emenda Constitucional 45, a
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razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade estão
“assegurados” na Carta Magna (inc. LXXVIII do art. 5°).
Ora, se bom juiz é aquele que julga rápido — e todos querem rapidez no julgamento de seus processos — e se o magistrado está sujeito a
reclamações e representações nos órgãos correcionais se houver demora
no julgamento das ações que preside, torna-se fácil encontrar decisões em
que todas as peculiaridades e argumentos das partes são ignoradas pelos
julgadores, em razão da pressão exercida por celeridade. E não se desconhece
que um dos critérios para promoção de magistrados por merecimento é a
sua produtividade, e não a qualidade de suas decisões. Quem mais produz
tem mais chance! E aqui cai como uma luva a máxima “a pressão é inimiga
da perfeição”.
Sobre a atual crise da fundamentação das decisões judiciais, Amaral
(2006, p. 12-13) tece os seguintes comentários:
[...] há casos cuja fundamentação faz referência a precedentes totalmente desvinculados da questão litigiosa, e que sequer poderiam ser considerados precedentes, não havendo sequer esforço do órgão julgador
em demonstrar/justificar por que aquele caso pode ser considerado
um precedente para a decisão de outro, ou seja, em que medida os
casos são análogos e as razões de decidir de cada um, nesta medida,
devam ser as razões de decidir do outro.
[...] há casos em que, não obstante a existência de precedentes, a fundamentação das decisões sequer os leva em conta. Muitas vezes, o
precedente é superado como se jamais houvesse existido, sem qualquer
aumento no esforço justificativo para sua superação.

Entretanto, os casos citados por Amaral não constituem o fator mais
preocupante na atual crise da fundamentação. Muito pior é quando o magistrado simplesmente ignora a lei, decidindo contra legem, sem justificar
por que o faz e, mais ainda, se recusando a enfrentar o argumento da parte
de que a lei aponta solução diversa daquela dada pelo juiz, o que não é raro
de se observar, como veremos mais adiante.
Vários renomados autores têm exposto diversas críticas ao relapso
do dever de fundamentação das decisões judiciais, a exemplo de Streck.
Este doutrinador, diante da crise de fundamentação atualmente verificada,
conclama a doutrina a exercer um efetivo papel de “censora” das decisões
dos tribunais (STRECK, 2010).
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Diante do ativismo judicial em substituição ao legislador, em face da
negativa de vigência de normas legais pelo Poder Judiciário, Streck (2009, p.
561-562), com maestria, lista as hipóteses em que este Poder está autorizado,
de acordo com as regras do nosso ordenamento jurídico, a deixar de aplicar
uma lei, que podemos sintetizar no seguinte:
a) no caso de inconstitucionalidade (declarada) da lei;
b) no caso de aplicação dos critérios de resolução de antinomias;
c) na aplicação de interpretação conforme a Constituição, para alterar
o sentido da lei a fim de que sua interpretação se torne adequada aos
ditames da Constituição e
d) na aplicação da nulidade parcial sem redução de texto, também a
fim de adequar o sentido à Constituição.

Como um de inúmeros exemplos de desrespeito, negativa de vigência
à lei e clara deficiência de fundamentação, podemos citar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 488.905/RS, cuja
ementa é a seguinte:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES. GRATIFICAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO EFETUADO
PELA ADMINISTRAÇÃO POR SUA RESPONSABILIDADE. BOA-FÉ NO
RECEBIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DESCONTO EM FOLHA.
INVIABILIDADE.
Ante a presunção de boa-fé no recebimento da Gratificação em referência, descabe a restituição do pagamento indevido feito pela Administração em virtude de errônea interpretação ou má aplicação da lei.
Recurso desprovido.

O referido acórdão tornou-se paradigma e vem sendo citado como
precedente aplicável nos casos seguintes desde 2004, ano de seu julgamento.
Trata-se de caso em que se discutiu se servidores que receberam
verbas que não eram devidas deveriam ou não efetuar a reposição ao erário.
Como se pode ver na ementa, decidiu o e. STJ que, se recebidos tais valores
de boa-fé, descabe a restituição ao erário. Entretanto, o fundamento do recurso especial foi justamente a não aplicação ou negativa de vigência ao art.
46 da Lei 8.112/1990, que determina que valores recebidos indevidamente
devem ser restituídos. Quer dizer, o Tribunal de segunda instância já havia
decidido no mesmo sentido, sem enfrentar a tese alegada pelo réu de que
se aplicaria ao caso referido dispositivo.
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A leitura do inteiro teor do acórdão deixa claro que a irresignação
do réu decorre da não aplicação do dispositivo legal para o caso em apreço.
Não obstante, apesar de citar como sendo esse o motivo do recurso, o e.
Tribunal, por sua 5ª Turma, simplesmente diz que a solução a ser dada é a
não devolução dos valores, com base na aplicação do princípio da boa-fé e
em decisões administrativas que menciona, sem explicar como ou por que
o referido princípio ou as decisões administrativas revogam ou afastam a
aplicação da lei aprovada pelo Congresso.
Houve embargos de declaração interpostos para sanar a omissão do
acórdão em não se manifestar sobre o que a Lei (art. 46 da Lei 8.112/1990)
determina a respeito (a devolução dos valores indevidos), tendo sido a seguinte a decisão dos embargos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. ART. 535 DO
CPC. IMPOSSIBILIDADE.

A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o
cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para
emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade, não se prestando a uma nova tentativa de rediscutir a questão
meritória decidida no acórdão embargado.
Embargos rejeitados.

Ressalto: infelizmente não se trata de caso isolado. A jurisprudência
brasileira está repleta de casos similares, em que simplesmente se ignora o
dispositivo legal e se apresenta uma solução que parece ser tirada da cabeça
do julgador.

5 A proposta do novo CPC para o respeito ao direito e ao dever
de fundamentação

Atento à chamada crise de fundamentação que paira sobre parte do
Judiciário brasileiro, bem como atendendo aos clamores de advogados insatisfeitos com a questão em comento — e que tiveram efetiva participação
nos debates abertos pelo Congresso Nacional, com o fim de colher propostas
para o novo Código —, o legislador inseriu dispositivo inédito no ordenamento brasileiro, que visa pôr fim à falta ou deficiência de fundamentação
nos julgados. Trata-se do art. 499 de Projeto de Novo Código, que tem a
seguinte redação:
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Art. 499. São elementos essenciais da sentença:

I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do
caso, com a suma do pedido e da contestação, bem como o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;

III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que
as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I – se limita a indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo;

II – empregue conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III – invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V – se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção
no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
§ 2º No caso de colisão entre normas, o órgão jurisdicional deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada.

Como se vê, as inovações em relação ao código anterior encontram-se nos parágrafos primeiro e segundo do dispositivo, que trazem requisitos
para que a decisão judicial seja considerada fundamentada. Trata-se do dever, agora explícito, de serem proferidas decisões não apenas formalmente
fundamentadas, mas substancialmente fundamentadas.
O art. 499 do projeto esclarece um conceito de fundamentação judicial, sem trazer nenhuma penalidade para seu descumprimento, o que é
dispensável, já que, como visto, a própria Constituição Federal já macula de
nula a decisão judicial não fundamentada (ou deficientemente fundamentada,
o que, ao final, corresponde a uma decisão não fundamentada).
220

IV Jornada de Direito Processual Civil

Fica, assim, expresso o dever de particularizar, individualizar, peculiarizar o caso tratado.
Cuida-se de louvável e necessária inovação surgida da necessidade
verificada em concreto nas lides judiciárias e que vem aprimorar o sistema
jurídico brasileiro, aproximando-o cada vez mais de um sistema pertencente
a um efetivo Estado Democrático de Direito.

6 Conclusões

Os operadores do direito têm observado, cada vez mais, quantidade
expressiva de decisões judiciais não fundamentadas ou com fundamentação
deficiente, caracterizando-se, portanto, como decisões ilegais, inconstitucionais, já que tanto a Carta Magna quanto a legislação processual brasileira
impõem o dever indeclinável de fundamentação das manifestações judiciais. Não obstante a própria Constituição fixar a nulidade da decisão não
fundamentada, muitos julgadores desrespeitam a norma, burlam a regra,
mascarando a decisão judicial com uma fundamentação meramente formal,
de diversas maneiras, a exemplo do embasamento genérico — que poderia
ser aplicada a qualquer decisão judicial da mesma espécie —, ou mesmo
esquivando-se de enfrentar os argumentos traçados pelas partes, notadamente quando tais proposições se prestam a infirmar as conclusões a que
chegou o julgador.
A falta ou inadequação da fundamentação judicial é contrária ao Estado Democrático de Direito e impede o controle da decisão judicial — inclusive
quanto a sua legitimidade ou imperícia, imprudência, negligência ou dolo do
julgador —, já que não se mostra apta a demonstrar as razões do juiz, bem
como se torna obstáculo para que as partes saibam se seus argumentos foram
ou não apreciados e para que interponham recursos arrazoados. Ademais,
a decisão deficiente fere o direito de defesa e o contraditório, maculando o
devido processo legal.
Por outro lado, conforme ressalta Ferreira (2011, p. 118), a falta ou a
deficiência na fundamentação, principalmente no que concerne ao não enfretamento de tese arguida por uma das partes, é grande causadora de recursos,
interpostos por aqueles que querem se fazer ouvir, gerando abarrotamento
das instâncias superiores e a morosidade do Judiciário. Conforme o autor,
“‘seria cômico se não fosse trágico que as decisões fundadas em celeridade
são as causadoras da morosidade do sistema judiciário”. Andrews (2011, p.
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109) comunga do mesmo pensamento, ao ressaltar que decisões deficientemente fundamentadas são um motivo (fundamento) para a apelação.
E os tribunais superiores, que têm a missão de corrigir eventuais distorções do julgador de primeira instância, pouco têm feito para sanar a grave
falha, eles mesmos, muitas vezes, incidem no erro e negam-se a corrigi-lo,
como se demonstrou no exemplo citado no desenvolvimento deste trabalho.
Dessa forma, tem-se como digna de aplausos a inserção no texto do
novo Código Civil de dispositivos que estabelecem requisitos e contornos
para o que se possa considerar como fundamentação idônea de uma decisão
judicial. Como visto, fórmulas genéricas, conceitos indeterminados, meras
citações de dispositivos legais sem a explicitação do porquê se aplicam ao
caso concreto, tangenciamento de argumentos suscitados pelas partes, enfim,
quaisquer manobras que visem burlar o dever de fundamentação direita e
específica para o caso concreto ensejará o reconhecimento de falta ou inadequação da fundamentação da decisão judicial, culminando em sua nulidade,
conforme reza a Constituição Federal desde sua promulgação.
A norma prevista no art. 499 do novo Código Civil certamente trará
um aprimoramento substancial ao ordenamento jurídico brasileiro, aproximando-o cada vez mais de um efetivo e substancial Estado Democrático
de Direito.
Parafraseando Alvim (2010, p. 1.082, 1.103): o juiz é livre ao decidir,
mas a fundamentação é o preço da liberdade.
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Breves notas sobre a motivação das decisões judiciais no
projeto do novo CPC
Hind Ghassan Kayath1

1 Acesso à Justiça
O Estado chamou para si o monopólio da jurisdição, proibindo a autotutela privada, vale dizer, a justiça “com as próprias mãos”. Como resultado
dessa atribuição, passou a ter o dever de apresentar uma solução para os
conflitos de interesses submetidos a sua apreciação, reconhecendo ou não a
existência do direito alegado. A Constituição de 1988 reconhece o direito fundamental de acesso à justiça em seu artigo 5º, inciso XXXV, nestes termos: “a
lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Acontece que a resposta do aparelho estatal deve atender a certos
pressupostos, na medida em que deve ser adequada a dirimir o litígio, sob
pena de representar verdadeira violação ao princípio da inafastabilidade
da jurisdição.
Equivale a dizer, quando a ordem jurídica resguarda o direito de
acesso à prestação jurisdicional, o Poder Judiciário deve assegurar aos seus
cidadãos, como corolário do exercício da cidadania e do princípio da dignidade da pessoa humana, um provimento jurisdicional estritamente necessário
à providência reclamada para pôr termo à controvérsia judicial.
Essa exigência pode ser considerada como integrante da terceira onda
de acesso efetivo à justiça, representada por uma concepção mais ampla de
acesso à justiça ou um novo enfoque que reconhece, entre outras possibilidades de melhorar o acesso, a necessidade de se adaptar o processo civil ao
tipo de litígio (CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 71), inclusive em relação às
causas que, em face da natureza, reclamem rápida solução2.
1
2

Juíza federal.

A primeira onda desse movimento concentrou seus esforços na melhoria de acesso à justiça aos pobres, proporcionando serviços judiciários a pessoas incapazes economicamente de prover as cus-
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Assim, à luz da temática moderna, o direito de acesso à justiça contempla não apenas a simples garantia de ingresso em juízo, mas exige que
essa garantia se torne efetiva e tempestiva. Dito de outro modo, o direito de
acesso aos tribunais, resguardado no art. 5º, inciso XXXV, da CF, proficia não
apenas o direito de formular um pedido perante o Poder Judiciário. Além
disso, deve ofertar meios eficazes para a satisfação do direito material.

A tutela jurisdicional que resguarda o amplo acesso aos tribunais deve
ser efetiva, adequada e tempestiva, obtida por meio de um processo justo ou
equitativo, que proporcione a entrega da prestação jurisdicional em tempo
razoável (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF/1988), através de um juiz natural e
imparcial, que analise as questões discutidas no processo, proferindo uma
decisão devidamente motivada.
Ocorre que a morosidade é um dos males que mais aflige o Poder
Judiciário e causa um reflexo negativo em sua atuação, circunstância essa
que continua se agravando.

No intuito de vencer uma corrida contra o tempo, já que a justiça
tardia compromete a existência de uma tutela efetiva, ao longo dos anos,
inúmeras reformas foram implementadas no âmbito da legislação processual
civil, introduzindo técnicas de sumarização do procedimento e da cognição,
sem que se alcançasse o resultado esperado.
A celeridade, contudo, apesar de ser um componente da efetividade,
não pode significar preterição às garantias inerentes ao devido processo
legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988). Por isso, a garantia constitucional da
efetiva prestação jurisdicional em tempo razoável deve ser harmonizada
com os demais princípios e garantias inerentes ao chamado processo justo
ou equitativo, a fim de que não haja comprometimento da própria segurança
jurídica.

tas do processo e o pagamento de honorários de advogados. A segunda onda reformista centrou
seu foco de preocupação no problema da representação dos interesses difusos. A terceira onda,
chamada de um novo enfoque de acesso à justiça, reconhece que é preciso muito mais que assegurar a representatividade judicial dos interesses das classes e pessoas antes excluídas, impondo a
adoção de novos procedimentos e reformas que tornem efetivos os novos direitos (CAPPELLETTI;
GARTH, 1988, p. 32, 49, 67, 71).
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Nesse panorama, sobressai como um dos mecanismos adequados
para equacionar a necessidade de resguardar tanto a segurança como a celeridade o dever inafastável de fundamentar as decisões judiciais.
Dentro desse contexto de incessante busca de reformas legislativas
para solucionar o problema da lentidão da justiça, é que será analisada a
proposta inserida no projeto do novo Código de Processo Civil quanto à
temática da motivação das decisões judiciais.

2 Processo justo ou equitativo

No âmbito do processo civil contemporâneo, a solução dos conflitos
de interesses, por meio do qual se realiza e se concretiza o direito material,
deve atender à ideia do justo processo, também chamado de processo equitativo.
O processo passa a receber uma adjetivação, exigindo-se que ele seja
justo (DUARTE, 2007, p. 12). Por conseguinte, o direito de ação deve ser
exercido por meio de um instrumento revestido de garantias processuais
conferidas aos litigantes que representem condições mínimas, vale dizer,
margem mínima de proteção, insuscetíveis de serem suprimidas e que compreendam também a proteção de executar as decisões judiciais.
Assim, o processo equitativo encontra-se relacionado a todas as dimensões garantísticas do âmbito normativo do direito de acesso aos tribunais.
Nesse contexto, pode-se afirmar que o conceito de due process of law,
ou a cláusula do devido processo legal em sentido amplo, corresponde hoje
ao de processo justo ou processo equitativo, o qual não se contenta apenas
com uma regularidade formal, pressupondo a observância das garantias
constitucionais do processo.
Quais seriam, então, os pressupostos para que um processo possa
ser qualificado como justo ou equitativo?
Leonardo Greco, em brilhante estudo sobre as garantias fundamentais
do processo, partindo da classificação adotada por Comoglio, que dividiu as
garantias fundamentais em individuais e estruturais, conforme se dediquem
à proteção das partes (caso das garantias individuais) ou se direcionem à
organização judiciária, passou a identificar como garantias individuais as seguintes: amplo acesso à justiça, imparcialidade do juiz, ampla defesa, direitos
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dos pobres, juiz natural, inércia, contraditório, oralidade e coisa julgada. As
garantias estruturais foram englobadas em: impessoalidade da jurisdição,
permanência da jurisdição, independência dos juízes, motivação das decisões, igualdade concreta, inexistência de obstáculos ilegítimos, efetividade
qualitativa, procedimento legal, flexível e previsível, legalidade estrita no
exercício do poder de coerção, prazo razoável, duplo grau de jurisdição e
respeito à dignidade humana (GRECO, 2003, p. 61).
Essas garantias, compreendidas na cláusula do devido processo adotada pela experiência constitucional norte-americana, foram agrupadas pelo
argentino Osvaldo Alfredo Gozaíni nos seguintes aspectos: 1) direito a ser
ouvido: corresponde ao direito de acesso à justiça sem restrições pessoais
ou econômicas; 2) direito ao processo: compreende as garantias de alegação,
prova e defesa desenvolvidos em um processo revestido de publicidade; 3)
direito a um prazo razoável: processo desenvolvido dentro de um padrão
de razoabilidade, garantindo-se indenização em decorrência dos prejuízos
suportados pela demora injustificada na tramitação das demandas; 4) direito ao juiz natural: compreende os pressupostos da competência, independência e imparcialidade da magistratura, englobando também o dever
de fundamentar as decisões judiciais; 5) direito à utilidade do provimento
judicial: decisão justa e efetivada que possa ser adimplida em prazo razoável
(GOZAÍNI, 2004, p. 39-40).
Sobreleva notar que foi a jurisprudência do Tribunal Europeu de
Direitos Humanos que veio consagrar o direito ao justo processo, ao aplicar
o artigo 6º da Convenção Europeia de Direitos Humanos, o qual se apresenta
densificado por uma série de outros princípios, servindo de parâmetro de
juridicidade para o direito interno europeu (CANOTILHO; MOREIRA, 2007,
v. 1, p. 415).

3 A Corte Europeia dos Direitos Humanos

O art. 6º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos consagrou a
noção do processo equitativo nesses termos:
Artigo 6º – Direito a um processo equitativo
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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 caráter civil, quer
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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 a 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 proteção 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.

O direito a um processo justo resguardado pela Convenção Europeia
dos Direitos Humanos pressupõe a observância das garantias fundamentais
do processo.
Entre elas, como visto, está o dever de motivação das decisões judiciais.
A Corte de Estrasburgo entende que o dever de fundamentar é inerente ao artigo 6.1 da Convenção, o qual obriga os Tribunais a motivar seus
julgamentos.
A motivação, segundo a jurisprudência da Corte Europeia, é um elemento de transparência da justiça, devendo corresponder à indicação clara
dos motivos sobre os quais se fundaram os juízes para chegar a um determinado veredicto, possibilitando às partes a avaliação das chances de sucesso
nos recursos (BARRETO, 2005, p. 137).
De acordo com a jurisprudência firmada no caso García Ruiz v. Espanha, julgado em 1999, julgamentos de Cortes e Tribunais devem adequadamente afirmar as razões nas quais são baseados. A extensão que se aplica
a esse dever de motivar pode variar de acordo com a natureza da decisão e
deve ser determinada à luz das circunstâncias do caso.
Apesar de o art. 6.1 da Convenção obrigar as Cortes a motivarem suas
decisões, isso não pode ser entendido como exigência de resposta detalhada
para cada argumento. Dispensa-se, portanto, uma resposta minuciosa a esse
respeito (vide caso Van de Hurk v. Países Baixos, julgado em 19/04/1994).
Em recente julgamento, a Corte Europeia reiterou que o art. 6.1 da
Convenção obriga os tribunais a fundamentarem seus julgamentos. Por isso,
decidiu condenar um Estado Contratante a pagar indenização por danos
morais no valor correspondente a três mil e seiscentos euros, diante da
omissão da Suprema Corte de Justiça daquele país de examinar o argumento
de prescrição suscitado pela parte. Naquela oportunidade, a Corte entendeu
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que a questão relativa à prescrição era um argumento importante suscitado
pela parte durante o processo. Caso fosse aceito, levaria à rejeição da ação.
Apesar disso, a Suprema Corte de Justiça omitiu-se a dar qualquer motivação para não acatar esse argumento. À luz desse aspecto, a Corte Europeia
concluiu que esse processo não foi equitativo, reconhecendo a violação do
artigo 6.1 da Convenção (caso Grafescolo S.R.L. v. República da Moldova,
julgado em 22/07/2014)3.

4 Motivação das decisões judiciais: funções endoprocessuais e
extraprocessuais

A função endoprocessual é o papel que a motivação da sentença cumpre no interior do processo. Esta função é diretamente conexa com a impugnação da sentença e se divide em dois aspectos principais: (a) a motivação é
útil à parte que pretende recorrer da sentença, porque o conhecimento das
razões da decisão facilita a individualização (e detecção) dos erros cometidos pela corte ou outros aspectos criticáveis, portanto agiliza o processo
de identificar os motivos da apelação; (b) A motivação é assim útil para o
tribunal de apelação, por facilitar a tarefa de revisão da decisão contestada,
levando em consideração as justificativas adotadas pela instância inferior.
Esta é uma razão clara para a função que a motivação possui dentro
do processo. Todavia, isto não é suficiente para explicar a presença de uma
obrigação de caráter geral da motivação como se encontra na norma codificada e nos princípios constitucionais. Com efeito, se a motivação tivesse
somente uma função endoprocessual como a acima descrita, se poderia concluir que essa seria necessária somente para as sentenças sujeitas a recurso,
sendo supérflua para aquelas que, como se sabe, não são recorríveis, como
as das “cortes de cassação” ou “cortes constitucionais”.

A função extraprocessual da motivação está diretamente ligada à dimensão constitucional e à natureza garantística da obrigação, não se pondo
como alternativa à função endoprocessual acima descrita, mas se agregando
3

Disponível em: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{%22fulltext%22:[%22g
rafescolo%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]
,%22itemid%22:[%22001-145713%22]}. Acesso em: 04 nov. 2014.

230

IV Jornada de Direito Processual Civil

a esta, colocando-se, entretanto, em um nível diferente e de maior importância político-institucional.
Consiste essencialmente no fato de que a motivação é destinada
a tornar possível um “controle externo” (que não é limitado ao contexto
do processo individual em que a sentença é pronunciada). Neste sentido a
obrigação de motivação é entendida como uma expressão importante (obviamente não única) do conceito democrático do Poder e, em particular, do
Poder Judiciário, na base do qual é uma condição essencial para o correto
e legítimo exercício do poder a necessidade de que os órgãos que o exercitam também se submetam ao controle externo, que só pode ser realizado
fornecendo-se as razões e as maneiras pelas quais este poder foi exercido.
Naturalmente, neste contexto, o controle “externo” não é aquele — também
importante — que pode eventualmente ser exercido pela instância recursal,
mas sim o que deve ser exercitado externamente ao processo, isto é, pelo
povo. Obviamente, como é o caso em geral das garantias, o que é necessário
é que este controle seja possível, não que seja efetivamente realizado em
todas as ocasiões.
A função extraprocessual da motivação apresenta vários aspectos,
sumariamente deduzidos a seguir. Um destes aspectos se relaciona à instrumentalidade que caracteriza uma obrigação constitucional da motivação
comparada a outras garantias fundamentais para a administração da justiça:
de fato, é por meio da motivação que se torna possível verificar se, em cada
caso, foram corretamente implementados princípios como o da “legalidade”
ou aqueles relativos ao “justo processo”.
Outro aspecto relevante da função da motivação, que fundamenta sua
obrigatoriedade, é que esta induz o juiz a demonstrar, justificando a decisão,
que existem razões convincentes para considerar a decisão coerente com o
sistema legal na qual se insere. Neste sentido, a motivação desempenha uma
função de legitimação da decisão enquanto demonstra que essa responde
aos critérios que ordenam e governam a atividade jurisdicional.
Um último aspecto do perfil extraprocessual é o desempenhado
principalmente pelos acórdãos dos tribunais superiores e se liga à questão
da eficácia do precedente. Decerto que, na praxe forense, os precedentes
jurisprudenciais têm largo uso. Um acórdão com motivação insuficiente ou
deficiente não poderá ser usado como precedente, pois é a motivação que
poderá “persuadir” os juízes dos sucessivos casos idênticos ou análogos a
seguir a ratio decidendi que justifica a decisão antecedente. Neste sentido, a
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motivação pode desempenhar um papel de racionalização da jurisprudência,
pois pode induzir os juízes dos casos subsequentes a seguir a decisão anterior com base na qualidade e mérito das razões que a justificam (TARUFFO,
2005, p. 167-168).

5 A Constituição de 1988

A Constituição de 1988 se dedicou à temática, prevendo, em seu artigo
93, inciso IX, 1ª parte, o dever de motivar as decisões judiciais, cominando
a sanção de nulidade para o caso de seu descumprimento, estabelecendo
“que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

Assim, o texto constitucional consagrou expressamente a obrigatoriedade de o Poder Judiciário fundamentar seus julgamentos. E ainda que assim
não fosse, tal garantia resultaria implícita no princípio do devido processo
legal (art. 5º, inciso LIV).
Para Nelson Nery Júnior (2009, p. 293), a falta de motivação das decisões judiciais é um vício extremamente grave, a ponto de o próprio legislador
constituinte ter tido a preocupação de cominar-lhe a sanção de nulidade.

6 Atual Código de Processo Civil

O CPC vigente tratou do assunto em dois de seus dispositivos: artigos
165 e 458, assim redigidos:
Artigo 165. As sentenças e acórdãos serão proferidos com observância
do disposto no art. 458; as demais decisões serão fundamentadas,
ainda que de modo conciso.
[...]

Artigo 458. São requisitos essenciais da sentença:

I – O relatório, que conterá o nome das partes, a suma do pedido e
da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências
havidas no andamento do processo;
II – Os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;
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III – O dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes
lhe submeteram.
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Para Moreira (2004), a exigência de motivação é inerente a todos os
provimentos judiciais, tanto para as sentenças como para as decisões, ainda
que se admita que estas possam vir a ser fundamentadas de modo conciso,
o que, entretanto, adverte, não pode significar omissão.
De acordo com o artigo 458, II, do CPC, ao decidir a causa, o magistrado deve expor as razões de fato e de direito que firmaram seu convencimento,
exigência essa que também se aplica aos acórdãos.

7 Mudanças de propostas

O projeto, em seu artigo 499, parágrafo primeiro, estabeleceu parâmetros mínimos para a observância da garantia da motivação das decisões
judiciais, dispondo que:
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I – Se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II – Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar os motivos concretos de sua incidência no caso;

III – Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;

IV – Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V – Se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI – Deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção
no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O preceito em tela não apresenta correspondência no Código vigente.
O texto aprovado na Câmara contém dois novos incisos (V e VI), que não
estavam previstos no projeto aprovado no Senado, o qual correspondia ao
parágrafo único do artigo 476. No projeto da Câmara, passou a ser o parágrafo primeiro do artigo 499.
Ainda que o princípio da motivação das decisões judiciais tenha recebido chancela constitucional, a introdução de um dispositivo específico a
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esse respeito no projeto do novo Código de Processo Civil merece ser festejada, na medida em que tem por escopo melhorar a qualidade da prestação
jurisdicional, já que, na prática, as balizas abstratas previstas na Carta de
1988 não se revelaram suficientes para resguardar as garantias inerentes
ao processo equitativo.

Decerto, como bem pontuou o processualista José Miguel Garcia Medina , o magistrado, ao proferir uma decisão, não está obrigado a responder
questionários, entretanto não pode se olvidar de examinar fundamentos
que possam levar a resultado diverso, tanto para o autor como para o réu.
4

Para o professor Cássio Scarpinella Bueno (2014), a proposta visou
exigir que o julgador peculiarize o caso sob julgamento e a respectiva fundamentação diante de suas circunstâncias específicas.

Assim, a necessidade de aumento da produtividade para combater o
problema da lentidão da justiça não pode representar proliferação de sentenças mal fundamentadas ou com fundamentação insuficiente, sem individualizar o caso concreto sob exame. Caso contrário, a legitimidade dos
pronunciamentos judiciais estará viciada diante da sensação de frustração
da parte vencida de não ter seus argumentos considerados.
Não sendo muito raro se deparar com decisões que indeferem o pedido do autor “por falta de amparo legal” ou que indefere a tutela antecipada
“por falta de seus pressupostos” sem adentrar nos motivos que levaram o
magistrado a chegar a essa conclusão, a proposta apresentada visa corrigir
situações que se tornaram comum no dia a dia forense.
Vejamos.

A primeira hipótese considera como fundamentação inadequada a
mera referência a textos normativos, sem que o magistrado indique as razões
que fundamentaram sua aplicação ao caso concreto.

A segunda previsão impõe uma pauta de preenchimento para os conceitos jurídicos indeterminados.

O terceiro inciso se destina a evitar as chamadas decisões-padrão
ou os modelos que apresentem provimentos com conteúdos extremamente
genéricos.
4

MEDINA, José Miguel Garcia. Disponível em: www.conjur.com.br. Acesso em: 08/10/2014.
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Conforme seu inciso IV, o julgador deve enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, e não apenas aquele que escolher como fundamento para decidir, quando forem capazes de infirmar a conclusão ofertada.
De acordo com o inciso V, a motivação será insuficiente quando a
decisão apenas fizer referência a determinados precedentes, sem demonstrar
que o caso concreto se ajusta ao paradigma invocado.
Da mesma forma, se a parte invocar determinado precedente favorável a sua tese e o magistrado deixar de aplicá-lo, deverá motivar seu
convencimento, fazendo o competente distinguishing ou reconhecendo a
superação desse entendimento.
Constata-se, pois, que os dois últimos preceitos têm por finalidade
criar controles sobre o uso de precedentes, evitando que, nos novos julgamentos, sejam utilizadas apenas transcrições de ementas de acórdãos ou de
enunciados de súmulas, sem esclarecer os motivos de sua incidência ou não
aplicação ao caso em exame.
Fato é que, qualquer inovação legislativa que se destine a criar mecanismos de aperfeiçoamento para a entrega de uma tutela jurisdicional efetiva,
obtida por meio de um processo justo, no qual sejam obedecidas garantias
mínimas, entre as quais o dever de motivar as decisões, deve ser bem-vinda.
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Excerto – Novo CPC
Ilan Presser1

O advento do novo Código de Processo Civil anuncia-se inexorável.
Ante a sua iminência, a comunidade jurídica pátria já se encontra contaminada pelas dúvidas decorrentes do desconhecido.
Embora seja certo que a aprovação do diploma deve ocorrer em breve, dadas as diferenças entre o projeto da Câmara e o do Senado, ainda não se
mostra possível saber o teor da lei que virá a ser encaminhada à Presidência
para sanção.
É nesse rumo que este trabalho pretende examinar o que pode estar
por vir. Tem-se o escopo de elencar algumas mudanças relevantes, que constituirão o corpo do novo diploma processual, a fim de nutrir os debates, sem
a pretensão, porém, de delinear, taxativamente, possíveis consequências.
Até porque há a necessidade de se aguardar, além da aprovação e sanção, a
evolução prática de alguns dos novos institutos no campo jurisprudencial.
Em 26/03/2014, o Plenário da Câmara dos Deputados aprovou a
redação final do Projeto de Lei 8.046/2012 — que instituirá o novo Código
de Processo Civil —, de modo que a matéria foi encaminhada, no dia seguinte,
para deliberação no Senado Federal (Casa iniciadora), a fim de submeter à
sua apreciação o substitutivo, em obediência à norma insculpida no art. 65
da Constituição da República (já que o anteprojeto original sofreu várias
emendas).
Pois bem. Da análise do Projeto de Lei 8.046/2012, verifica-se forte
tendência de homenagear os postulados da economia e celeridade processuais, no afã de reduzir a taxa de congestionamento, dar mais rapidez à
tramitação dos processos e, naturalmente, à própria prestação jurisdicional.
Nesse eito, vale citar as seguintes inovações intentadas: I) incidente
de resolução de demandas repetitivas, segundo o qual as ações iguais permanecerão paralisadas até que o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional
Federal decida a matéria e determine a reprodução da decisão para todos
1

Juiz federal.
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os casos; II) há também a possibilidade de conversão de ações individuais em
ações coletivas, numa espécie de amplitude subjetiva da coisa julgada, passo
que a sentença do pedido inicialmente individual terá alcance coletivo; III)
outrossim, os entendimentos dos tribunais superiores ganham força com a
novel lei processual, uma vez que os juízes de primeiro grau segui-los-ão
necessariamente, de modo que à jurisprudência é dado um poder vinculante ainda não visto na história processual brasileira, salvo com relação à
súmula vinculante e decisões do Supremo Tribunal Federal em processos
de natureza objetiva.
Delibando as novas possibilidades que o iminente Código de Processo Civil trará, nota-se que a pedra de toque parece ser encontrar o limite
tênue entre a mais ligeira possível duração do processo e a efetividade em
promover a pacificação social, fim que se espera da Justiça. Ou seja, busca-se,
com a maior brevidade, o saneamento da demanda, a produção de provas e
a sentença da questão posta à apreciação do Poder Judiciário.
A reflexão que se propõe é: na gana por retirar do contexto jurídico-social a indigitada morosidade processual — tão íntima do brasileiro que
já teve de se socorrer do Poder Judiciário —, até onde a lei poderia chegar?
Essa é a pergunta que o Projeto de Lei 8.046/2012, com as emendas que
recebeu, deve contrapor aos seus próprios anseios.
Senão, com um processo veloz, concluído em tempo recorde diante
do auxílio das ferramentas vindouras, correr-se-á o grave risco de não se
cumprir, ao fim e ao cabo, o que todo cidadão espera ao bater às portas do
Judiciário: que seja dado a cada um o que é seu; que seja efetivada a pacificação social.
Seguindo nessa trilha, interessante adentrar naquele que parece ser
o mais arrojado (considerando-se os vários meandros que essa palavra carrega) entre os recém-chegados institutos, qual seja, o incidente de resolução
de demandas repetitivas, valendo transcreverem-se alguns dos dispositivos
que o acolheram, todos do Projeto de Lei em comento:
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Art. 522. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos
repetitivos a decisão proferida em:
I – incidente de resolução de demandas repetitivas;
II – recursos especial e extraordinário repetitivos.
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual.
[...]
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Art. 988. É admissível o incidente de resolução de demandas repetitivas
quando, estando presente o risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica, houver efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.
§ 1º O incidente pode ser suscitado perante tribunal de justiça ou tribunal regional federal.
[...]
Art. 989. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da
mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro
eletrônico no Conselho Nacional de Justiça.
[...]
Art. 990. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar
o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando
a presença dos pressupostos do art. 988.
§ 1º Admitido o incidente, o relator:
I – suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no estado ou na região, conforme o caso;
II – poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no
prazo de quinze dias;
III – intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no
prazo de quinze dias.
Parágrafo único. Para instruir o incidente, o relator poderá designar
data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com
experiência e conhecimento na matéria.
[...]
Art. 995. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os
processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão
de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal,
inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo
estado ou região.
§ 1º A tese jurídica será aplicada, também, aos casos futuros que versem
idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de
competência do respectivo tribunal, até que esse mesmo tribunal a revise.
(Sem os destaques no original.)

Como é cediço, a lei processual vigente já contempla hipóteses —
colacionadas também no projeto de reforma — em que demandas sujeitas
ao procedimento da repercussão geral (Supremo Tribunal Federal) e dos
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recursos repetitivos (Superior Tribunal de Justiça) devem ficar suspensas
até que o tribunal superior correspondente julgue a matéria, a teor do que
dispõem os artigos 543-A, 543-B e 543-C, todos adunados ao Código de
Processo Civil “Buzaid” em reformas legislativas recentes.
O grande inconveniente de tais modelos é que, para além de não trazerem efetiva celeridade, a história recente demonstrou que têm o condão de
fazer com que a espera por uma resposta da Justiça se prolongue ainda mais.
Nessa esteira, de acordo com indicadores denunciados pelo Magistrado Federal Vilian Bollmann (2014), das questões constitucionais apresentadas ao Supremo, 69,4% foram admitidas em repercussão geral, o que
gera um número de 524 casos a serem apurados sob esse procedimento.
Todavia, desse montante, até o momento foram julgados tão somente 124
questões, o que corresponde ao ínfimo percentual de 35,37%.
Enquanto isso, as partes dos processos suspensos engrossam a
fila daqueles que esperam longos anos por uma prestação jurisdicional,
a qual, muitas vezes, chega tão a destempo que já não repercute eficazmente na esfera da vida daqueles indivíduos. Os magistrados também
sofrem com os processos sobrestados na origem, que engrossam o tempo
médio de tramitação das demandas, sem que se possa dar cabo a elas.
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça deliberou pelo sobrestamento de todas as ações que versem sobre o índice aplicável de correção dos depósitos do FGTS. São demandas idênticas que aguardarão nos
escaninhos das varas até o pronunciamento da Corte Superior, que não
tem prazo para ocorrer.
Noutro giro, outra grande desvantagem do modelo como hoje se procede ao julgamento dos casos repetitivos em nosso país (procedimento este
que o projeto de lei em testilha tem a intenção de ampliar, mas não modificar de maneira pragmática) é justamente a dimensão territorial do Brasil,
consubstanciando-se num país continental, que carrega severas distinções
não só na ótica geográfica, mas, também — e talvez ainda mais —, no campo
das diversidades socioculturais.
Nesse compasso, como equacionar essas desigualdades nos julgamentos dos casos repetitivos, tendo em conta que, como visto, o novo Código de
Processo Civil aspira instalar uma verdadeira “linha de produção” de decisões
judiciais a serem seguidas de forma autômata pelos juízos de primeiro grau,
dado o retromencionado reforço no efeito vinculante dos entendimentos
jurisprudenciais? Almeja-se criar a figura do magistrado como mero repro240
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dutor de entendimentos de casos semelhantes, sem se atentar ao fato de
que o direito não é uma ciência matemática, que se esgota nos precedentes.
Caminham nesse mesmo sentido os dizeres de Vilian Bollmann
(2003), para quem:

não se pode deixar de lamentar que, ao contrário de outros países
realmente federativos, em que o Direito pode e deve se atentar às
circunstâncias de cada lugar, o Brasil se constitui num estado cada
vez mais centralizado. Isso gera um paradoxo: a mesma Constituição
que exalta o princípio federativo (artigo 18 e artigo 60, parágrafo 4º,
inciso I) e reconhece as desigualdades regionais que precisam ser reduzidas (artigo 3º, inciso III), prevê um Tribunal Superior para manter
uma uniformização da interpretação do direito federal — STJ — e um
mecanismo para cassar decisões que tenham aplicado a lei de forma
diferente — Recurso Especial (artigo 105, inciso III, alínea ‘c’). Contudo, como imaginar uma aplicação totalmente igual para a regra de
que o tempo de serviço exige prova material (artigo 55, parágrafo
3º, Lei 8.213/1991) na região metropolitana de São Paulo e para as
populações ribeirinhas do Amazonas, que sequer têm certidões de
nascimento? Como pressupor que uma linha de pobreza imaginária de
renda per capita seja a mesma para Brasília e para o interior mineiro
de Itinga, no coração do Vale do Jequitinhonha, com uma das menores
rendas do país? Os crimes de proteção dos costumes, o reconhecimento
de “contratos verbais” e outros fatos sociais devem ter a mesma interpretação em cidades de 10 mil habitantes, no interior do país, que é
dada nas capitais? A aplicação da lei deve desconhecer que vivemos
num país com tantas desigualdades econômicas, sociais, educacionais
e de oportunidades?

Diante dessas discussões atinentes à dificuldade de se correlacionar
celeridade processual com efetividade da prestação da justiça, não se poderia olvidar a significativa lição deixada pelo saudoso mestre — mas sempre
presente — Rui Barbosa, que considerava que a “justiça tardia nada mais
é do que injustiça institucionalizada”. E é esse odioso erro (o de legalizar a
própria morosidade da justiça) que o novo Código de Processo Civil (apesar
de conter sedutores institutos, que, à primeira vista, parecem resolver as
questões), acaba por perpetrar, haja vista que suas inovações vêm descoladas do contexto social, não observam a experiência, enfim, não apresentam
respostas empíricas.
O problema do demandismo no Brasil é cultural, seja com grandes
litigantes aproveitando-se da demora do Poder Judiciário, como denuncia o
241

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

Relatório anual “Justiça em Números”, do Conselho Nacional de Justiça, seja
com a ausência de estímulo à utilização dos métodos alternativos à solução
de conflitos (ADRs).
Com isso, é possível concluir que só uma nova norma não resolve
problemas culturais e fáticos existentes.
De mais a mais, apesar de o incidente de resolução de demandas
repetitivas apresentar-se como panaceia para o problema da lentidão do
Poder Judiciário, verifica-se que ele pode apresentar-se, paradoxalmente,
como mais uma de suas causas.

Referência

BOLLMANN, Vilian. Novo Código Civil: princípios, inovações na parte geral e
direito intertemporal. São Paulo: J. de Oliveira, 2003.

________. Substitutivo muda projeto do novo Código de Processo Civil para
pior. 2014. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-set-02/vilian-bollmann-substitutivo-muda-projeto-cpc-pior. Acesso em: 04 nov. 2014.

242

Projeto do novo Código de Processo Civil: princípio da
não surpresa
João Miguel Coelho dos Anjos1

1 Introdução
Apesar de o maior anseio da comunidade jurídica brasileira e da
própria sociedade, com o advento do novo Código de Processo Civil, ser a
redução do tempo do processo, a redação final do projeto de lei, já aprovado
na Câmara dos Deputados, consagra, em algumas oportunidades, institutos
jurídicos do direito comparado e técnicas de processo incompatíveis com a
realidade brasileira e que implicam maior complexidade no processamento
e julgamento da causa, acarretando maior duração do curso processual,
sem apresentar nenhuma garantia de efetividade na sua aplicação em contraprestação.
É o que se verifica do disposto no art. 10 do Projeto de Novo Código
de Processo Civil, com a redação aprovada na Câmara dos Deputados, em
que traz a lume, no direito processual brasileiro, o chamado princípio da não
surpresa, pelo qual o órgão jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição,
não poderá decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
permitido manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável
de ofício. In verbis:

Art. 10. Em qualquer grau de jurisdição, o órgão jurisdicional não
pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha
oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria
apreciável de ofício.

E é sobre tal “princípio”, prestes a se consubstanciar em norma legal no ordenamento jurídico brasileiro, em razão de tal redação já ter sido
aprovada também no Senado Federal, que passarei a discorrer em breves
linhas que se seguem.
1
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2 Princípio da não surpresa
As linhas gerais do princípio da não surpresa surgiram na doutrina
alemã e têm por objetivo transformar um suposto contraditório dito meramente formal, circunscrito ao dizer e contradizer entre as partes, em um
contraditório idealizado, em que as partes efetivamente contribuam para a
fundamentação do provimento jurisdicional.
De acordo com Humberto Theodoro Júnior e Dierle José Coelho Nunes
(2009, p. 109), defensores da aplicação do novel instituto no ordenamento
processual brasileiro, trata-se da “idealização de uma nova forma de implementação da cognição ao se perceber que um debate bem feito conduz a
redução do tempo processual e a formação de decisões melhor construídas,
com a decorrente diminuição da utilização de recursos.”
Sinceramente, não sei qual base científica a doutrina brasileira possui
(até porque não se ampara em nenhuma) para dizer que o contraditório dito
formal ou tradicional (circunscrito ao dizer e contradizer entre as partes,
como conceituam) não é de fato efetivo e que não contribui para a formação
do provimento jurisdicional e, muito menos, que a aplicação do princípio da
não surpresa contribui para a formação de melhores decisões e, mais, que
isso proporciona a redução dos recursos e do tempo do processo.
O fato é que não faz nenhum sentido trazer para o direito brasileiro
um instituto que, embora originário do mesmo sistema jurídico a que pertencemos, a civil law, tem aplicação em ordenamentos jurídicos, como o alemão e
o austríaco, com realidade totalmente distinta daquela encontrada no Brasil.
De fato, a Alemanha e a Áustria possuem população sem o mesmo
desnivelamento social, econômico, educacional e cultural por aqui encontrado, além do fato de possuírem governos que, voluntariamente, estendem
o cumprimento dos fundamentos das decisões judiciais para a generalidade
dos casos, situação bem diferente da encontrada no Brasil e que, por certo,
contribui para uma menor judicialização dos litígios.
Em verdade, os magistrados alemães e austríacos não estão expostos
ao desafio dos juízes brasileiros de julgar milhares de ações judiciais por
ano, dedicando-se por certo a poucas causas, na sua maioria de natureza
mais complexa daquelas com as quais nos defrontamos, dado o grau de desenvolvimento por eles já alcançado em todas as áreas. Assim, o suposto
fato de o princípio processual da não surpresa ter efetividade por aquelas
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bandas (se é que tem, pois não comprovado cientificamente) não significa
que, pelo simples fato de comungarmos do mesmo sistema jurídico, será
efetivo por aqui também.
Ora, já passou do tempo de a academia processual brasileira tratar
mais seriamente os assuntos que lhe dizem respeito, embasando as suas teses
em estudos científicos que possam colaborar efetivamente com a criação e
aplicação do direito processual para o dia a dia da realidade brasileira, sem
se limitar a importar institutos jurídicos pela sedução imposta pelo mero
jogo de palavras e pela vaidade intelectual em mostrar para a comunidade
jurídica a sua vasta cultura.
Em artigo recente publicado no site Conjur, o desembargador federal
Wladimir Passos Freitas (2014) bem abordou a questão, destacando que
os estudos acadêmicos da área jurídica e a realidade seguem caminhos divergentes, em que o centro único de interesse é a discussão de princípios e
conceitos, sendo que causas e efeitos são deixados de lado:
[...]
Todavia, à medida que aumenta o número de pesquisas acadêmicas
— o que é muito bom — percebe-se que elas se tornam cada vez mais
abstratas e distantes da realidade. A discussão pela discussão, princípios e conceitos, passam a ser o centro único de interesse. Causas
e efeitos passam a ser secundários, como se fossem algo de menor
importância. A realidade vai ficando cada vez mais distante.
Tais estudos, muitas vezes, vêm envolvidos em uma linguagem que
dificulta a própria transmissão do Direito, “posto que o uso desconexo de noções técnicas, sobre não persuadir (levar ao conhecimento),
impede a comunicação entre o jurista e o povo, entrava as soluções e
desmoraliza a profissão jurídica” (AZEVEDO, 1996, p. 80).
[...]
Portanto, os estudos acadêmicos, da forma como vêm sendo feitos,
revelam um descompasso entre as proposições lastreadas em um
Estado ideal e a realidade. É possível concluir que os trabalhos e a
realidade encontram-se em linhas divergentes, ou seja, direcionam-se para objetivos opostos. É preciso reverter este quadro, aproximar
teoria e prática, dar utilidade aos estudos acadêmicos e preparar os
alunos de Direito, seja qual for o nível, para a realidade brasileira,
estimulando-os a procurar, nos seus estudos, soluções factíveis para
os nossos problemas.
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No Brasil, a tese jurídica, no mais das vezes, não é formatada para
enfrentar um determinado fenômeno social de maneira eficaz, pois — só
pode ser — devem acreditar os doutrinadores que o fenômeno social é que
deve se curvar à perfeição teórica e idealizada da tese jurídica.
É justamente o que acontece no caso do princípio da não surpresa,
em que alguns poucos, mas bastante influentes, diga-se, idealizaram um
inalcançável direito ao contraditório “efetivo” (ao menos para a realidade
brasileira), olvidando que o principal problema da jurisdição no Brasil não
é a falta de oportunidade das partes para influenciarem o julgamento da
causa (se é que existe este problema num país que proporciona o abuso do
direito de ação e de recurso, pois, repito, não há nenhum estudo científico a
revelá-lo), mas, sim, o demasiado tempo de duração do processo judicial e
que será agravado pela aplicação do princípio da não surpresa.
Além disso, a própria concepção do princípio da não surpresa parece-me defeituosa e insubsistente no ordenamento jurídico brasileiro, cuja fonte
primária do direito é a lei escrita produzida pelo parlamento, pois parte do
entendimento de que cada causa jurídica, ainda que semelhante nos pontos
essenciais (p. ex. incidência de imposto de renda sobre o auxílio-creche de
servidores públicos), pode ter, no mérito, desfecho diverso, a depender dos
argumentos expostos nos autos, o que vai de encontro inclusive à necessidade de enfrentamento eficaz e coerente do fenômeno das ações repetitivas.
Como se não fosse suficientemente grave defender teses jurídicas sem
nenhum amparo científico, notadamente que não levem em consideração
dados empíricos da realidade do processo brasileiro, vários doutrinadores de
processo civil, por ironia do destino, abusando justamente da falta de direito
ao contraditório efetivo nas discussões do Projeto de Novo Código de Processo Civil (de todos os atores do jogo político), influenciaram e contribuíram
para que o Congresso Nacional esteja prestes a consagrar o princípio da não
surpresa como norma fundamental do processo civil brasileiro.
Perceba-se a gravidade da situação, pois, segundo a redação final do
Projeto de Código de Processo Civil aprovada na Câmara dos Deputados, a
aplicação do princípio da não surpresa não ficará adstrita a um rito especial, em que a natureza da demanda e a complexidade da causa exigissem
um contraditório “qualificado”, mas, como norma fundamental do processo
civil, deverá ser aplicada a todas as causas indistintamente, inclusive no rito
sumaríssimo dos juizados especiais e, portanto, nas mais simplórias e pouco
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complexas causas judiciais, que, na verdade, são a esmagadora maioria das
demandas propostas no Poder Judiciário brasileiro.
A boa lei, enquanto norma geral e abstrata, deveria ser feita para
contemplar o maior número possível de situações. Contudo, a lógica no Brasil
se inverteu, com o beneplácito de uma academia processual desorientada.
Assim, o princípio da não surpresa, que, se alguma utilidade tem (haja vista
não haver comprovação científica de sua efetividade, como já falado), deveria
se restringir a causas de difícil solução, as quais são a minoria no sistema
judiciário brasileiro, vira regra geral e, sem nenhuma utilidade prática, se
transforma em mais um obstáculo para o juiz entregar uma prestação jurisdicional em tempo razoável (reconhecidamente o maior problema da
jurisdição brasileira), mesmo nas causas de menor complexidade.
Até a doutrina de Ronald Dworkin, muitas vezes utilizada para respaldar a aplicação do princípio da não surpresa, não traz luzes para a sua
aplicação no direito brasileiro, pois se baseou no sistema não escrito da
Common Law, em que os argumentos que fundamentam os precedentes
judiciais figuram como fonte determinante do direito.
A crítica de Dworkin recai apenas sobre a tese juspositivista que
confere poder discricionário à jurisdição para resolução dos casos difíceis,
os chamados hard cases, visto que a utilização de um critério de julgamento
não consagrado ainda pelos precedentes judiciais poderia surpreender os
litigantes no curso da demanda.
A este respeito, importante reproduzir os seus ensinamentos
(DWORKIN, 2002, p. 127), em que é possível vislumbrar que a questão da
não surpresa está atrelada tão-somente aos casos de difícil solução, nos
quais não haja uma regra de direito clara estabelecida previamente e para os
quais a teoria do positivismo jurídico fornece ao juiz o poder discricionário
de decidir a causa:
O positivismo jurídico fornece uma teoria dos casos difíceis. Quando
uma ação judicial específica não pode ser submetida a uma regra de
direito clara, estabelecida de antemão por alguma instituição, o juiz
tem, segundo tal teoria, o “poder discricionário” para decidir o caso de
uma maneira ou de outra. Sua opinião é redigida em uma linguagem
que parece supor que uma ou outra das partes tinha o direito preexistente de ganhar a causa, mas tal ideia não passa de uma ficção. Na
verdade, ele legisla novos direitos jurídicos (new legal rights), e em
seguida os aplica retroativamente ao caso em questão.
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Como se verifica, mesmo no sistema consuetudinário, cuja segurança jurídica não advém de uma legislação positivada pelo parlamento e de
conhecimento prévio de todos, tal como o brasileiro (daí não se poder falar
aqui no Brasil em surpresa na aplicação das normas legais já positivadas
e de conhecimento de todos), a aplicação do princípio da não surpresa é
restrito a casos de difícil solução, não se estendendo, por desnecessário, às
causas de baixa complexidade, nas quais os métodos tradicionais bastam à
resolução eficaz e rápida de conflitos.

3 Conclusão

A doutrina brasileira não traz nenhuma comprovação científica de
que o contraditório tradicional utilizado no direito pátrio não é de fato efetivo
e que não contribui para a formação do provimento jurisdicional, nem mesmo
de que a aplicação do princípio da não surpresa tem o condão de qualificar o
provimento jurisdicional e contribuir para a redução do tempo do processo.
O princípio da não surpresa, instituto alienígena, é aplicado em ordenamentos jurídicos de países com realidade bem distinta daquela vivenciada no Brasil, não se amoldando a um país de direito escrito e, portanto,
previamente conhecido de todos, em que a maioria das ações judiciais cuida
de causas de baixa complexidade.
A consagração do princípio da não surpresa como norma fundamental
do processo civil brasileiro, extensível, portanto, aos casos de menor complexidade, é uma aberração jurídica sem tamanho e que acarretará aumento
do tempo do processo, sobretudo no âmbito dos juizados especiais, sem
nenhuma utilidade em contraprestação.
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A defesa do meio ambiente através do incidente de
conversão de ação individual em ação coletiva
previsto no Código de Processo Civil projetado
José Carlos Machado Júnior1

1 Introdução
O Código de Processo Civil brasileiro é de 1973 e já passou por muitas reformas, que tinham como objetivos, entre outros, proporcionar mais
celeridade à prestação jurisdicional e simplificar procedimentos. Apesar das
reformas, não é objeto do Código de Processo Civil a tutela dos direitos difusos, de direitos coletivos e de direitos individuais homogêneos. São o Código
de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 1990, e a Lei da Ação Civil Pública,
Lei 7.347, de 1985, os principais dispositivos legais que tratam do processo
coletivo, denominado pela doutrina de microssistema processual coletivo.
Um novo Código de Processo Civil está em gestação no Congresso
Nacional, e dois projetos, um da Câmara dos Deputados e outro do Senado
Federal, foram aprovados nas respectivas casas. O Projeto de Lei 8.046/2010
foi o aprovado na Câmara dos Deputados e prevê, no seu artigo 334, o incidente de conversão de ação individual em ação coletiva para a tutela de
bem jurídico difuso ou coletivo. O projeto do Senado, o PLS 166/2010, não
contém tal previsão.
O meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do artigo
225 da Constituição da República, é bem de uso comum do povo, devendo
ser defendido e preservado pelo Poder Público e pela coletividade para as
presentes e futuras gerações. É o meio ambiente ecologicamente equilibrado,
portanto, um direito difuso e um bem difuso jurídico intergeracional.
Um dos instrumentos jurídicos processuais para a proteção do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos é a ação civil pública,
1
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nos termos do artigo 129 da Constituição da República, e que tem, na Lei
7.347/1985, a sua previsão infraconstitucional.
Com o marco teórico do Estado socioambiental e a consequente
ambientalização do direito brasileiro, o problema enfrentado no presente
trabalho é o da utilidade do incidente de conversão de ação individual em
ação coletiva, previsto no código de processo civil projetado, para a tutela
do meio ambiente, tendo em vista a existência de outros instrumentos, em
especial a ação civil pública, que abrange, no seu objeto, o mesmo desiderato.
A hipótese tratada é a de que o citado incidente de conversão é despiciendo e desvantajoso. É adotado o método dedutivo, com pesquisa bibliográfica e a análise de dispositivos do código de processo civil projetado.
O tema se justifica tendo em vista a possibilidade de aprovação do
projeto do código de processo civil, com a inclusão no direito brasileiro do
incidente de conversão de tutela individual em coletiva para a proteção de
direitos difusos.

2 A ambientalização do direito brasileiro e o paradigma
ambiental

A ecologização do direito brasileiro, após a promulgação da Constituição de 1988, é destacada por Benjamin (2012), que observa o surgimento
de uma nova ordem pública ambientalizada. Milaré (2011, p. 184) anota
que a Constituição pode ser considerada verde, tendo em vista o sistema de
proteção ambiental previsto.
O esverdeamento do sistema jurídico constitucional é também mencionado por Hupffer e Naime (2012, p. 221). No mesmo sentido preleciona
Steigleder (2011, p. 155).
Padilha (2014) refere-se à constitucionalização do meio ambiente e
ao salto paradigmático da constitucionalidade ambiental como uma grande
inovação no direito constitucional brasileiro.
No mesmo diapasão, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já reconheceram o direito ao meio ambiente como um direito
fundamental (SOARES; ALVARENGA; SAMPAIO, 2010, p. 158).
A ambientalização do direito brasileiro é observada por Ribeiro e
Machado Júnior (2014):
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A ideia de uma ambientalização do direito brasileiro decorre da natureza jurídica do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
como direito fundamental e da sua característica multidisciplinar, que
estende a sua principiologia por todos os demais ramos do Direito e
que obriga, por isso, o legislador, o intérprete e especialmente o operador do Direito a conceber, conhecer e aplicar as normas considerando
a existência dos princípios atinentes ao direito ambiental.

O esverdeamento do sistema jurídico não é exclusivo do direito brasileiro. Canotilho (2010) também anota o fenômeno em Portugal, denominando-o de “ecologização da ordem jurídica portuguesa”.
Nos Estados Unidos da América, Buttel (1992) analisa a influência da
ambientalização (environmentalization) de práticas institucionais nos Estados Unidos: “This paper seeks to go beyond the sui generis conception of the
increased role of ‘green’ forces and the concomitant environmentalization of
institutional practices in the United States and elsewhere across the world”2.
(g.n.).
Costa (2011, p. 45) enfatiza a revolução ambiental e a construção
de um sujeito constitucional ambiental em nível internacional: “necessário
se fez a adoção de um novo paradigma pelas sociedades e, foi assim que na
década de 70 surgiram as primeiras construções de um sujeito constitucional,
em nível internacional”.
O paradigma ambiental, uma das consequências da ambientalização
do direito brasileiro, empresta ao sistema jurídico nacional valores ambientais constitucionalizados, influenciando outros ramos do direito e vários dos
seus institutos.

3 A ação civil pública ambiental e ambientalizada

A ambientalização do direito brasileiro, marcado pela fundamentalidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme a
previsão da Constituição Federal de 1988, determina e provoca a evolução
dos institutos jurídicos de proteção e repressão à degradação ambiental.
2

Este trabalho busca ir além da concepção sui generis do crescente papel das forças verdes e a concomitante ambientalização das práticas institucionais nos Estados Unidos e em outras partes do
mundo. (Tradução nossa.)
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Evitar a degradação do bem ambiental é essencial, pois, em muitos
casos, a reparação é impossível.
Nessa perspectiva, a ação civil pública (Lei 7.347/1985), prevista
constitucionalmente como instrumento jurídico para a proteção do meio
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III, da CR), denominada “ação civil pública ambiental” (Araújo, 2004), revela-se também um
instituto ambientalizado, pois recebeu, assim como todo o sistema jurídico
nacional, o influxo do esverdeamento do direito constitucional.
A propósito, como exemplo dessa influência, vale observar o exercício
hermenêutico para a correta interpretação do artigo 3º da Lei 7.347/1985,
que tem o seu alcance melhor fixado exatamente sob a ótica da proteção
ambiental (ZAVASCKI, 2014, p. 60).
É a ação civil pública o instrumento jurídico constitucional que melhor proporciona e representa a judicialização dos conflitos socioambientais,
ao possibilitar que integrantes da sociedade civil, além de outros atores ambientais integrantes do Poder Público, possam demandar como legitimados
ativos na defesa, repressão ou reparação ao dano ambiental.
Dipp (2000, p. 7), ministro do Superior Tribunal de Justiça, ao comentar sobre o meio ambiente na visão do STJ, também destaca essa característica de essencialidade da ação civil pública para a defesa do meio ambiente,
considerando que a ação civil pública constituiu o maior avanço legal em
matéria de proteção ambiental. Embora a afirmação tenha sido escrita no
ano de 2000, continua atual e sendo atualizada. A ação civil pública é ainda o
instrumento jurídico mais importante para a defesa do direito fundamental
ao meio ambiente.
Como reflexo da evolução doutrinária, a jurisprudência dos tribunais
superiores tem ampliado o alcance da ação civil pública, tornando-a um
instrumento mais efetivo para a defesa dos direitos difusos. Como exemplo
dessa evolução, pode-se citar decisão do Superior Tribunal de Justiça, que,
em 2013, ampliou o rol dos legitimados ativos para a propositura da ação
civil pública, possibilitando que mais atores ambientais possam demandar
em defesa do meio ambiente. No RESP 1351760/PE3 o STJ assentou a tese
de que os Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil possuem
3

Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro= 201202293613&dt_
publicacao=09/12/2013. Acesso em: 05 nov. 2014.
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legitimidade, sem nenhuma restrição temática, para propor a ação civil pública para a defesa de direitos difusos, incluindo, nesse leque, a proteção ao
meio ambiente.
Com esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ação civil
pública, ambiental e ambientalizada, avança como instrumento para a defesa do meio ambiente, ao permitir que outros atores ambientais possam,
por impulso próprio, provocar a jurisdição na defesa do bem ambiental. A
decisão demonstra que o sistema jurídico nacional continua em evolução,
sob os efeitos da ambientalização da Constituição da República.
Extrai-se do voto do relator, ministro Humberto Martins, que a pertinência temática é exigida das associações civis, porque essas podem, através
de alteração estatutária, modificar os seus objetivos, situação diferente da
Ordem dos Advogados do Brasil, que, na condição de pessoa jurídica de direito público, tem a sua competência fixada por lei federal. Por essa razão,
conclui desnecessária a exigência de pertinência temática.
No tocante à defesa do meio ambiente, já que a discussão inicial tinha
como objeto a proteção do patrimônio urbanístico, cultural e histórico, vale
observar que, no voto, foi asseverado que a defesa dos direitos coletivos e
difusos não pode ser conceitualmente excluída do rol daqueles passíveis de
proteção pela atuação da Ordem dos Advogados do Brasil.
A decisão é relevante, deve-se frisar, pois reconhece a legitimidade
ativa da Ordem dos Advogados do Brasil para propor ação civil pública visando à proteção de qualquer um dos bens previstos na legislação, incluindo o meio ambiente. A ampliação dos legitimados ativos para a Ação Civil
Pública, nos termos da decisão do Superior Tribunal de Justiça, demonstra
que o sistema jurídico nacional de proteção ambiental está em constante
construção e passa, doravante, a contemplar um papel ainda mais ativo para
a sociedade civil na defesa do meio ambiente.
O fato de serem legitimados para a ação civil pública, além do Ministério Público, Defensoria Pública e entidades da Administração Pública, as
entidades da sociedade civil transformam-na em um instrumento garantidor
da participação da coletividade na defesa do meio ambiente. Nessa perspectiva, a ação civil pública é também o instrumento para a solução dos conflitos
e tensões entre os vários atores ambientais. Essa dimensão é anotada por
Medeiros Neto (2012, p. 319). No mesmo sentido, Albuquerque e Martinez
(2008): “Assim, a Ação Civil Pública surge no ordenamento jurídico como o
instrumento processual adequado à reparação de danos ao meio ambiente”.
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A importância e o papel preponderante da ação civil pública como
instrumento jurídico garantidor do meio ambiente é bem sintetizado por
Nalini (2010, p. 463):

De qualquer forma, é a ação civil pública ambiental o mais efetivo e
profícuo remédio para impedir que a devastação continue, que a normatividade seja ultrajada e, principalmente, para a implementação
de uma cultura de docência jurídico-ambiental. É mediante a atuação
do Ministério Público e das entidades que promovem as ações civis
públicas que o Poder Judiciário pode tentar desempenhar a função de
guardião das promessas do constituinte e dar o seu contributo para
reverter o descaso e a insensibilidade que grassam no Brasil, em relação ao seu exuberante ambiente.

4 O incidente de conversão de ação individual em ação coletiva e
a sua desnecessidade
O incidente de conversão de ação individual em ação coletiva está
previsto no artigo 334 do Projeto de Lei 8.046/2010, “Código de Processo
Civil”, aprovado na Câmara dos Deputados, em 26 de março de 2014, e remetido ao Senado para apreciação.
Embora o projeto do novo Código de Processo Civil tenha, por opção
política, se limitado a disciplinar o processo individual, deixando inalterado
o minissistema de processos coletivos, composto especialmente pela Lei
de Ação Civil Pública e por artigos do Código de Defesa do Consumidor, há
dois artigos no projeto aprovado pela Câmara dos Deputados que tratam do
processo coletivo e que poderão influenciar as ações coletivas brasileiras
(GRINOVER, 2014, p. 1.431). Os artigos referidos pela jurista são os artigos
139, X, e o artigo 334, que cuidam, respectivamente, da incumbência do juiz
de oficiar os legitimados para as ações coletivas quando se deparar com diversas demandas individuais e da conversão da ação individual em coletiva.
O artigo 139, X, prevê como incumbência do juiz, “quando se deparar
com diversas demandas individuais repetitivas, oficiar o Ministério Público,
a Defensoria Pública e, na medida do possível, outros legitimados”. “Os legitimados ativos, no caso, são os mesmos que estão previstos nos artigos 5º,
da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, e no artigo 82 da Lei 8.078, de 11 de
setembro de 1990”. Esses legitimados poderão, se for esse o caso, conforme
previsão no artigo, “promover a propositura da ação coletiva respectiva”.
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Nos termos do artigo 334 do Código de Processo Civil projetado,
poderá o juiz converter a ação individual em coletiva por requerimento do
Ministério Público ou da Defensoria Pública e após a oitiva da parte, desde
que atendidos os pressupostos da relevância social e da dificuldade de formação do litisconsórcio. Os incisos I e II do mesmo artigo 334 preveem mais
dois requisitos para a conversão: que o pedido tenha alcance coletivo, por
tutelar bem jurídico difuso ou coletivo; que tenha por objetivo a solução de
conflitos de interesses relativos à mesma relação jurídica plurilateral.
A legitimação ativa para o pedido de conversão é do Ministério Público, da Defensoria Pública e, nos termos do § 1º do mesmo artigo 134,
todos os demais legitimados para as ações coletivas, nos termos da lei da
Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, leis expressamente
citadas no dispositivo.
À própria parte-autora da ação individual não foi conferida a legitimação para requerer a conversão e, embora haja a previsão de que será ouvida
quanto ao pedido, não poderá contra ele se opor, já que sua aquiescência não
é requisito para a transformação. Poderá, naturalmente, recorrer da decisão,
invocando a ausência de um dos pressupostos legais previstos no próprio
dispositivo ou outro vício processual, mas não terá, em primeira análise, a
possibilidade de impedir que o seu pedido seja convertido. Permanecerá o
autor da demanda individual como litisconsorte unitário do legitimado para
a ação coletiva.
Caso aprovado, o incidente de conversão de ação individual em ação
coletiva representará uma novidade no direito brasileiro e mais uma adequação do processo civil brasileiro às demandas coletivas, embora seja conhecido
e utilizado no direito americano dentro das Class Actions 4, sistema projetado
em 1820 pelo juiz da Suprema Corte Joseph Story para as situações nas quais
as partes são muito numerosas e o tribunal percebe que é praticamente
impossível julgar todas as ações ou ainda quando a questão é de interesse
geral (MANCUSO, 2000, p. 210-211). A propósito, esclarece Bueno (2014,
p. 178) que a proposta para a inclusão do instituto da conversão no projeto
do código de processo civil foi do professor Kazuo Watanabe, que se inspirou no certification process das class actions norte-americanas, objetivando
viabilizar a transformação de ações individuais em coletivas.
4

Ações coletivas (tradução nossa).
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Deve-se, observar, contudo, que Gidi (2007, p. 40-44) informa haver
registros de procedimentos eclesiásticos de natureza coletiva desde o século
IX d.C.
Alerta ainda Mancuso (2007, p. 33) que “a práxis da tutela judicial de
interesses coletivos não se limita aos Estados Unidos, mas espraia-se pela
família da common law, podendo ser lembrada a contribuição dada, desde
a Idade Média, na Inglaterra, pelas group litigation”.
Aponta Grinover (2014, p. 1.436) graves defeitos na redação do artigo
134. Em síntese, afirma que “a conversão deveria ser feita de ofício e não
a requerimento dos legitimados, e muito menos após ouvidas dos autores
individuais (que podem ser milhares ou até milhões)”; que é equivocada a
menção a litisconsórcio, pois ele não tem relação com as ações em defesa de
direitos difusos ou coletivos; que não se justifica a “exclusão da coletivização
quando já iniciada a audiência de instrução e julgamento”, pois a prova produzida na demanda individual poderia ser emprestada ao processo coletivo;
“se houver processo coletivo pendente com o mesmo objeto, é evidente que
não há a necessidade de coletivização, mas a solução deveria ser a extinção
dos processos individuais”.
No contexto da ambientalização do direito brasileiro e da ação civil
pública ambiental e ambientalizada, a conversão da ação individual em ação
coletiva revela-se desnecessária e desvantajosa. É desnecessária, pois a ação
civil pública já cumpre o papel pretendido pela ação coletiva advinda da
conversão, com a vantagem de não sacrificar o direito do autor da demanda
individual, litisconsorte obrigatório após a transformação, que não postulou
ou pretendia ser parte em uma ação coletiva.
Desnecessária ainda, uma vez que o artigo 139, X, do mesmo código
projetado prevê a possibilidade de o juiz oficiar aos legitimados ativos da
ação civil pública para postularem em outra ação a proteção ambiental, com
a vantagem de não ser necessário ouvir previamente o autor ou os autores
das ações individuais, que, discordando, poderão da conversão recorrer,
ensejando uma tramitação mais lenta do que a que teria a ação civil pública.
A conversão, como se nota, é desvantajosa em relação à ação civil
pública nos seguintes aspectos: sacrifica o direito do autor a uma demanda
individual; impõe a necessidade de prévia oitiva do autor, ensejando mais
tempo de tramitação; possibilita a interposição de recurso, por parte do
autor, da decisão de conversão, atrasando a tramitação do processo.
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5 Conclusão
Após a Constituição de 1988, o direito brasileiro foi ambientalizado,
tendo em vista os princípios que a proteção ambiental prevista no texto constitucional carrearam para o sistema jurídico nacional. A ação civil pública,
como de resto todo o ordenamento nacional, não escapa dessa ambientalização e se, antes da promulgação da Constituição Federal, já era considerada
o instrumento processual mais adequado para a proteção ambiental, após o
advento do atual texto constitucional passam também os seus dispositivos
a serem (re)interpretados e aplicados pelos tribunais, tendo em vista os paradigmas ambientais constitucionais, visando maior efetividade na proteção
do meio ambiente.
O instituto da conversão da ação individual em ação coletiva, prevista
no projeto do novo Código de Processo Civil é redundante, considerando-se
a previsão, no mesmo projeto, de provocação dos legitimados para a ação
civil pública, de modo mais simplificado através de ofício do juízo. Além de
redundante, o incidente de conversão é desvantajoso em relação à ação civil
pública por impor ao autor uma condição não pretendida inicialmente e por
ensejar maior tempo de tramitação do processo.
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O dever de fundamentar as decisões judiciais no novo
Código de Processo Civil
Liviane Kelly Soares Vasconcelos1

O nosso ordenamento jurídico consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz. Destarte, embora livre para apreciar as provas
colacionadas aos autos (e até mesmo para determinar a sua produção), o
julgador deverá motivar sua decisão.
O dever de fundamentar as decisões judiciais não é novidade em
nossa legislação. Como lembra Sérgio Nojiri (1998), esta previsão era consagrada no Livro III, Título LXVI, § 7º, primeira parte das Ordenações Filipinas,
principal lei portuguesa que regia o Brasil na época de colônia e por um período após sua proclamação de independência. Assim, o mencionado autor
conclui que “o dever de se fundamentarem as decisões judiciais já existia
em períodos anteriores à própria configuração política de nosso país como
Estado independente”.
Este fato histórico, sem dúvida, realça a importância da fundamentação como fator de legitimação da decisão judicial.
Ora, ante um conflito, as partes sujeitam a um terceiro imparcial
a última palavra sobre a solução que deverá prevalecer no caso concreto.
Deverão, necessariamente, se submeter ao que for decidido. É natural que
aqueles que se submetem ao poder jurisdicional desejem saber como se
chegou a uma determinada decisão, até para que possam se conformar com
as razões expostas ou questioná-las em uma instância superior.
Mas o dever de fundamentar as decisões judiciais não possui uma
função apenas endoprocessual. Sua importância revela-se, ainda, extraprocessualmente, tornando as decisões judiciais passíveis de um controle democrático difuso. A esse respeito, cumpre destacar lição de André Vasconcelos
Roque (2013):

1

Juíza federal substituta.
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Mais do que possibilitar às partes atacarem, de forma especificada,
os fundamentos da decisão, tal exigência de motivação consiste em um meio
de controle da sociedade sobre a atuação dos juízes, sua legalidade e imparcialidade, razão pela qual até as decisões de última instância, que não comportem recurso, devem estar fundamentadas. Além do controle processual,
a justificação se presta também ao controle extraprocessual e difuso sobre
o modo como o Estado administra a justiça na sociedade.
O reconhecimento da importância da fundamentação das decisões
justifica sua consagração como garantia constitucional. Nesse sentido, dispõe
o art. 93, inciso IX, da nossa Carta Magna:
IX – todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo
a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a
seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o
interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 2004).

O atual Código de Processo Civil, em seu art. 131, é sucinto ao determinar que “o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes;
mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”. O art. 458 determina, ainda, que:

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:
I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e
da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências
havidas no andamento do processo;
II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;
III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes
lhe submeterem.

O projeto do novo Código de Processo Civil, por sua vez, regula, de
forma bem mais detalhada, a matéria relativa à fundamentação das decisões
judiciais.
Com efeito, estipula o art. 499 do Substitutivo da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei 8.046-A, de 2010, do Senado Federal (PLS 166/2010
na Casa de origem), “Código de Processo Civil”:
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Seção II Dos Elementos, dos Requisitos e dos Efeitos da Sentença
Art. 499. São elementos essenciais da sentença:
I – o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do
caso, com a suma do pedido e da contestação, bem como o registro das
principais ocorrências havidas no andamento do processo;
II – os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de
direito;
III – o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que
as partes lhe submeterem.
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II – empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III – invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra
decisão;
IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes
de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso
sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção
no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
§ 2º No caso de colisão entre normas, o órgão jurisdicional deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as
razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas
fáticas que fundamentam a conclusão.
§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de
todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Embora cientes da importância da fundamentação das decisões judiciais, não podemos deixar de tecer algumas críticas à redação proposta
no mencionado projeto.
No que tange ao estabelecido no inciso I do § 1º do art. 500, entendemos que o dispositivo ignora completamente que, em determinadas
hipóteses, a literalidade do dispositivo legal é suficiente para fundamentar
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adequadamente uma decisão judicial. É o caso, por exemplo, de um pedido
de desistência formulado pelo autor ou da homologação de um acordo realizado pelas partes. O dispositivo, porém, não faz nenhuma ressalva. Deve
ser interpretado com razoabilidade, evidentemente, mas a interpretação
razoável da própria norma constitucional que exige a fundamentação das
decisões judiciais já conduz à necessidade de fundamentar, de forma mais
cuidadosa, os casos mais complexos, tendo em vista que é intuitivo que nem
sempre a mera menção ao dispositivo legal é suficiente para tornar claro o
raciocínio jurídico que conduziu a determinada decisão.
O inciso II evidencia o caráter predominantemente pedagógico do
dispositivo, não trazendo nenhuma inovação relevante, uma vez que é indiscutível que uma decisão que emprega conceitos jurídicos indeterminados,
sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, não pode ser
considerada fundamentada.
Também entendemos infeliz a redação do inciso III, uma vez que a
fundamentação de uma sentença que trata de questão exclusivamente de
direito se presta a justificar qualquer outra decisão que trate da mesma
matéria. Assim, o dispositivo é totalmente dissociado da realidade atual
de nosso sistema, em que são comuns demandas de massa sobre mesma
matéria, que impõem um julgamento uniforme.
Ademais, se o que pretendeu o legislador foi evitar fundamentação
genérica, tais como “presentes fumus boni iuris e periculum in mora, defiro
a tutela antecipada”, não se justifica a redação do artigo do modo em que
proposta, uma vez que, a rigor, esta fundamentação não se presta a justificar
“qualquer outra decisão”, pelo contrário, nenhuma decisão pode ser justificada dessa forma, mesmo pelo nosso ordenamento jurídico atual.
As fundamentações genéricas constituem inegável afronta ao dever
de fundamentar, mas não há nenhuma omissão no ordenamento jurídico
atual que permita inferir que a fundamentação genérica é aceitável.
Parece-nos, portanto, desnecessária a referida previsão, mormente nos
termos em que proposta, uma vez que sua interpretação literal resultaria na
vedação da fundamentação repetida (que ocorre nas demandas que tratam
exclusivamente de matéria de direito), e não na vedação da fundamentação genérica (que também não se coaduna com o nosso ordenamento jurídico atual).
O inciso IV também deve ser interpretado com cautela, principalmente nas hipóteses em que o julgador acolher alguma preliminar aventada
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pela parte, hipótese em que se mostra desnecessário enfrentar “todos os
argumentos deduzidos no processo”.

O inciso V reforça a ideia de que o julgador deverá buscar a ratio
decidendi antes de se socorrer dos precedentes ou enunciados de súmula,
de modo a se certificar de que o caso sob análise efetivamente se encaixa naquele decidido anteriormente pelos tribunais. Essa ideia também nos parece
inerente ao dever de fundamentar adequadamente as decisões judiciais e,
mais uma vez, sobressai o caráter pedagógico da norma proposta.
O inciso VI, por sua vez, consagra a força vinculante de enunciado
de súmula, jurisprudência ou precedente. Por outro lado, admite a não
vinculação desde que o julgador observe as técnicas do overruling ou do
distinguishing.

Conclui-se, pela análise do dispositivo, que este possui caráter predominantemente pedagógico e que a norma explicita diversos deveres que
já decorreriam naturalmente da necessidade de fundamentar as decisões
judiciais.

Embora louvável o objetivo do legislador, ante o reconhecimento
de que, de fato, algumas decisões judiciais se omitem em apresentar uma
fundamentação clara e apropriada, entendemos que a redação proposta
da norma não foi a mais adequada, uma vez que poderá gerar dúvidas em
relação a alguns de seus dispositivos, cuja interpretação literal conduz a conclusões totalmente impertinentes e que poderá elevar o uso indiscriminado
de embargos de declaração, prolongando, de forma indevida e desnecessária,
o trâmite processual.
Dessa forma, os benefícios que supostamente seriam trazidos pela
norma ao tornar expressas técnicas de fundamentação podem ser superados
pelos malefícios que certamente serão gerados pela sua interpretação de
forma equivocada. Talvez por antever este risco, o próprio legislador tem
previsto, no § 3º, a necessidade de a decisão judicial ser interpretada com
o princípio da boa-fé.
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O novo CPC e o incidente de demandas repetitivas
Luiz Cláudio Lima Viana1

1 Introdução
Os poderes da República vêm passando, há algum tempo, por uma
crise de legitimidade, em razão de terem se mostrado, em certa medida, incapazes de atender aos reclamos de uma nova sociedade, que exige, cada vez
mais, a prestação de serviços públicos de qualidade. Em relação ao Judiciário,
a crítica mais contundente que se faz é quanto à morosidade na solução das
demandas postas a sua apreciação.
Certamente boa parte desse problema decorre da deficiência na estrutura desse poder, que conta quase sempre com recursos materiais e humanos
insuficientes para o cumprimento de sua missão institucional. Entretanto,
decorre também do aumento exponencial daquilo que se convencionou chamar atecnicamente de demandas de “massa” ou “repetitivas”, que nada mais
são do que a reprodução, em larga escala, de ações individuais baseadas em
um mesmo fundamento de fato e/ou de direito.
A busca de solução para esse número crescente de demandas judiciais2 deu ensejo a uma série de modificações no atual Código de Processo Civil3 e também foi objeto de preocupação da Comissão encarregada de
elaboração do novo CPC, que cuidou de criar e aperfeiçoar os mecanismos

1

Juiz federal substituto.

3

Exemplo dessas modificações foi a inserção do art. 285-A do CPC, que passou a permitir o julgamento imediato de processos quando a questão discutida for unicamente de direito e já existir
no juízo sentença de total improcedência do pedido, e também de outros dispositivos voltados à
uniformização da jurisprudência — artigos 518, § 1º; 527, I; 543-B; 543-C; § 1º-A do art.557 —, que,
em última análise, resultam em julgamentos mais rápidos, uniformes e coerentes.

2

De acordo com o Relatório Justiça em Números 2013, do Conselho Nacional de Justiça — CNJ —, em
2012, havia 92,2 milhões de ações em tramitação, tendo sido distribuídos, somente naquele ano,
28,2 milhões de novos casos.
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processuais voltados à resolução dessas macrolides em prazo razoável, com
maior uniformidade, previsibilidade e racionalidade nos julgamentos.
Assim, o objetivo do presente artigo é apresentar, ainda que de forma
não exauriente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas — IRDR
— tal qual idealizado pela comissão de juristas encarregada da elaboração
do novo Código de Processo Civil.

2 Incidente de resolução de demandas repetitivas

O incidente de resolução de demandas repetitivas é previsto nos artigos 988 a 1.000 do projeto de lei do novo CPC (Projeto de Lei do Senado
166, de 2010), aprovado pela Câmara dos Deputados em 26/03/2014, tendo
nítida inspiração no musterverfahren, oriundo do direito alemão, no qual é
permitido o julgamento de questões de fato e de direito.
A respeito do incidente, o caput do artigo 988 do novo CPC assim
dispõe:
Art. 988. É admissível o incidente de resolução de demandas repetitivas
quando, estando presente o risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica, houver efetiva ou potencial repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão de direito ou de direito
e de fato.

Da redação acima, a primeira questão que merece destaque é o sentido que deve ser emprestado às expressões “demandas repetitivas” e “repetição de processos”, significando repetição de processos assemelhados e
não efetivamente repetidos. Afinal, somente se poderia falar tecnicamente
em repetição de processos quando presentes as mesmas partes, causa de
pedir e pedidos4, hipótese em que a solução para o processo repetido seria o
reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada. Assim, não possuindo
esses processos a mesma parte em um dos polos da relação processual, talvez a melhor redação para o dispositivo fosse: “...houver efetiva ou potencial
multiplicação de processos individuais sobre controvérsia de mesma questão
de direito ou de direito e de fato”.
4

Art. 301, § 2º, do CPC: “§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa
de pedir e o mesmo pedido”.
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Outro detalhe importante é a desnecessidade de se aguardar o ajuizamento de um grande número de ações como condição de admissibilidade
do incidente, afinal a mera potencialidade de multiplicação de processos
sobre a mesma questão já foi eleita como suficiente para a sua instauração.
Cuidado especial exigirá também a análise do que se trata “mesma
questão de direito ou de direito e de fato”. Isso porque, não raras vezes, as
questões são parecidas, mas não são realmente as mesmas questões. Exemplo disso é a pretensão de revisão de benefícios previdenciários, em que
fatores como idade, data da concessão do benefício, legislação aplicada ou
aplicável no momento da concessão etc. podem constituir-se como relevantes
condicionantes do julgamento, fazendo com que as situações jurídicas dos
segurados só aparentemente sejam semelhantes. Para essas hipóteses, a
própria legislação já traz previsão de reconhecimento pelo juiz do chamado
distinguishing5, possibilitando a desafetação do processo da sistemática do
incidente de resolução de demandas repetitivas.
Sobre o tema o art. 990, § 4º, do projeto do novo CPC, assim dispõe:
Art. 990 - […]
§ 4º O interessado pode requerer o prosseguimento do seu processo,
demonstrando a distinção do seu caso, nos termos do art. 521, § 5º; ou,
se for a hipótese, a suspensão de seu processo, demonstrando que a
questão jurídica a ser decidida está abrangida pelo incidente a ser
julgado. Em qualquer dos casos, o requerimento deve ser dirigido ao
juízo onde tramita o processo. A decisão que negar o requerimento é
impugnável por agravo de instrumento. (Destaquei.)

Outros pontos importantes do incidente, resumidamente, são:
• juízo competente: o incidente será dirigido ao presidente do Tribunal
de Justiça ou do Tribunal Regional Federal e será julgado por órgão indicado
no regimento interno do tribunal, com competência para uniformização de
jurisprudência, exceto na hipótese de análise de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo, quando obrigatoriamente deverá ser julgado pelo plenário
ou órgão especial do tribunal;

5

Distinção entre as particularidades do caso em análise em relação àquele que deu ensejo à jurisprudência do tribunal.
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• legitimados: as partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública,
pessoa jurídica de direito público, associação civil e o relator ou órgão colegiado responsável pelo julgamento do processo;
• vedação: é incabível o incidente quando um dos tribunais superiores já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito
material ou processual repetitiva;
• prazo para julgamento: um ano;

• desistência ou abandono da causa pelo autor: não impedem o exame
do mérito do incidente, podendo, na hipótese, o MP assumir o caso;
• a instauração e julgamento do incidente serão divulgados mediante
registro eletrônico no CNJ e nos tribunais;

• admitido o incidente, os processos de mesma tese serão suspensos
no âmbito de jurisdição do tribunal, ficando suspensa também a prescrição;
• os pedidos de tutela de urgência deverão ser dirigidos ao juízo onde
tramita o processo suspenso;

• o relator ouvirá, além das partes, outras pessoas, órgãos e entidades
com interesse na controvérsia, podendo ser realizada audiência pública para
ouvir pessoas com experiência e conhecimento na matéria;
• o conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos
favoráveis ou contrários suscitados à tese discutida;

• a decisão do incidente será aplicada a todas as questões idênticas
no tribunal, podendo ter abrangência nacional se for analisada no mérito
pelo STJ ou STF;
• o tribunal e os legitimados para a propositura do incidente poderão
requerer a revisão da tese jurídica;

• o recurso especial ou extraordinário interposto contra a decisão
proferida no incidente tem efeito suspensivo e, se discutida questão constitucional, será presumida a repercussão geral;

• não será realizado juízo de admissibilidade na origem quando interposto recurso especial ou extraordinário;
• a inobservância da tese adotada no incidente dará ensejo a reclamação ao tribunal competente.
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3 Conclusão
A análise do incidente e das demais disposições do novo CPC6 deixa
clara a opção do legislador pelo reforço da importância do precedente judicial
como fonte do direito e meio de resolução das demandas postas à apreciação
do Judiciário, alterando uma tradição de jurisprudência apenas persuasiva
para outra de natureza mais vinculante.
Tal importância, que hoje já existe, certamente exigirá uma nova
mentalidade e postura dos julgadores, que obrigatoriamente deverão se
preocupar mais com a técnica de julgamento adotada e com a própria redação das sentenças e acórdãos, de modo a deixar clara a sua ratio decidendi7 e também em que medida alguns argumentos utilizados no julgamento
constituem apenas obter dicta e como tal não devem ter transcendência
para outros julgados.
Outra importante mudança deverá se dar quanto à prioridade dos
julgamentos, afinal, hoje em dia, as estatísticas demonstram que o ritmo de
julgamento dos processos submetidos à sistemática da repercussão geral
e dos recursos repetitivos não tem sido ágil o suficiente para que se possa
atingir com eficiência os objetivos idealizados quando da criação dessas
modalidades de julgamento. Com efeito, os dados divulgados pelo STF e STJ
referentes ao ano de 2013 dão conta de que, embora os ministros dessas
cortes superiores tenham sido altamente produtivos8 (STF proferiu 86.141
6

7

8

Art. 334 – conversão da ação individual em ação coletiva; art. 520 a 522 – precedentes vinculantes;
Art. 959 – assunção de competência; arts. 1.049 a 1.054 – recurso especial e extraordinário repetitivos.

Segundo Fred Didier Jr., in Notas sobre a distinção entre ratio decidendi e obiter dictum: “A ratio
decidendi são os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão; a opção hermenêutica adotada na
sentença, sem a qual a decisão não teria sido proferida como foi; trata-se da tese jurídica acolhida
pelo órgão julgador no caso concreto. “a ratio decidendi [...] constitui a essência da tese jurídica
suficiente para decidir o caso concreto (rule of law)” e “já o obiter dictum (obiter dicta, no plural)
consiste nos argumentos que são expostos apenas de passagem na motivação da decisão, consubstanciando juízos acessórios, provisórios, secundários, impressões ou qualquer outro elemento que
não tenha influência relevante e substancial para a decisão (“prescindível para o deslinde da controvérsia”), sendo apenas algo que se fez constar “de passagem”, não podendo ser utilizado com
força vinculativa por não ter sido de terminante para a decisão.
Sobre a produtividade do STF, sua Excelência o ministro Luis Roberto Barroso, antes de assumir a
condição de ministro da corte, manifestou em seu artigo “STF entre seus papéis contramajoritário
e representativo”: “De acordo com a página eletrônica do STF, foi proferido em 2012 o número

273

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

decisões — média de mais de 7.800 por Ministro; STJ julgou 354.843 processos —, média superior a 10.500 processos por ministro), no mesmo ano
foram julgados apenas 46 temas com repercussão geral. Quanto aos recursos repetitivos, desde a adoção dessa sistemática até o final de 2013, foram
julgados apenas 578 temas. Estão ainda pendentes de julgamento, respectivamente, 334 no STF9 e 127 no STJ.
Assim, além da ampliação de ferramentas jurídicas postas à disposição do Judiciário, necessário que todos os interlocutores da relação processual, partes, advogados, Ministério Público e juízes, adotem uma nova
mentalidade e postura na utilização dessas ferramentas, sob pena de se
continuar fazendo mais do mesmo e frustrar, mais uma vez, a sociedade.
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de semana e feriados, os ministros dedicariam menos de 4 minutos a cada processo. Os números
são tão eloquentes que dispensam comentários, mesmo considerando as questões processuais
simples e a repetição de alguns temas recorrentes. Em debates no exterior, é prudente escamotear
esses dados para não passar a impressão de falta de seriedade”. (Sem destaque no original.)
Site STF — dados atualizados em 22/08/2014 — Temas com repercussão geral reconhecida e com
mérito pendente de julgamento.
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Princípio da cooperação e atuação do juiz diante das
matérias cognoscíveis de ofício
Marcel Queiroz Linhares1

1 Introdução
Já não é novidade a tendência doutrinária de se destacar uma concepção material do princípio do contraditório, no sentido de emprestar-lhe
maior preocupação com o poder das partes de influenciar efetivamente no
conteúdo das decisões judiciais.
Não se trata apenas de dar ciência às partes dos termos e atos do
processo, bem como de facultar-lhes a possibilidade de reação. A questão
vai mais além do antigo binômio informação + reação, que tradicionalmente
emprestava significado ao aludido princípio. Busca-se garantir que as manifestações das partes efetivamente tenham o condão de contribuir para a
formação do convencimento do magistrado.
Tal tendência está afinada tanto com a busca de maior celeridade
processual como, também, com a preocupação com decisões materialmente
justas. Com efeito, diminui-se o risco de reforma de decisões tomadas com
base em compreensões incompletas ou equivocadas das questões de fato e
de direito postas ao conhecimento do juiz.
Porém, tal solução demanda certa mudança de postura do juiz: a fim
de compreender mais adequadamente as demandas que lhe são postas e,
em decorrência, adotar decisões mais justas, o juiz deve se abrir ao diálogo
com as partes, com elas debatendo as questões que lhe incumbe decidir.
Neste ponto cabe uma advertência: não se trata de atribuir às partes a função de decidir, que cabe exclusivamente ao juiz. Busca-se, apenas,
maior e efetiva participação dos demais sujeitos processuais na formação
do convencimento do magistrado. É, portanto, uma cooperação prévia à
tomada de decisões.
1
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Isto assume maior relevo diante das questões cognoscíveis de ofício
pelo juiz. Nestas questões, ainda que o magistrado possa delas conhecer
independentemente de provocação das partes, isto não significa que deva
decidir sem antes ouvi-las.
Aqui o princípio do contraditório, em seu aspecto material, trabalha
em conjunto com os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, evitando-se
o risco de decisões-surpresa.
Estas preocupações não passaram despercebidas aos olhos dos encarregados de elaborar o novo Código de Processo Civil. Como se pretende
mostrar mais adiante, as duas versões do Projeto, aprovadas pelas Casas
Legislativas (PLS 166/2010, do Senado Federal, e PL 8.046/2010, da Câmara dos Deputados), contêm dispositivos que buscam dar efetividade ao
princípio da cooperação.

2 Breves considerações sobre os princípios

Ainda que sob o risco de se dizer o óbvio, algumas breves considerações sobre a eficácia dos princípios são importantes para o desenvolvimento
deste pequeno estudo.
Primeiramente, cumpre destacar a eficácia normativa dos princípios.
Ao lado das regras jurídicas, também os princípios são uma espécie normativa e, como tal, produzem determinados efeitos. Sua particularidade reside
no fato de que se trata de uma modalidade normativa que define certos fins a
serem atingidos, cabendo ao aplicador do direito definir, no caso concreto, a
melhor forma de atingi-los. Mas, como qualquer norma jurídica, também os
princípios impõem comportamentos, exigem condutas, para que se efetive
determinado estado de coisas por ele almejado.
Indo avante, recorde-se que os princípios podem ter eficácia direta,
quando incidem no caso concreto sem a intermediação de outras normas
jurídicas. Em tais circunstâncias, as condutas por ele exigidas são impostas
pela incidência imediata do próprio princípio ao contexto fático. Já a eficácia
indireta se dá quando os comportamentos exigidos em razão da aplicação
de determinado princípio estão previstos em subprincípios ou em regras
jurídicas, ambos considerados desdobramentos daquele princípio maior.
Nestes casos, tais subprincípios e regras concretizam os princípios mais
amplos, dando-lhes maior densidade e conteúdo e assumindo um papel
intermediador entre os princípios e o caso concreto.
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O que se pretende dizer é que mesmo as normas jurídicas veiculadas
por meio de princípios possuem densidade normativa, incidindo direta ou
indiretamente no caso concreto, de forma a impor às partes a adoção de determinado comportamento voltado à realização dos fins que tais princípios
buscam atingir.

3 Devido processo legal: cláusula geral e historicidade do seu
conteúdo

A garantia do devido processo legal vem insculpida no inciso LIV do
artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”.
Trata-se de uma cláusula geral e de um conceito histórico (DIDIER
JUNIOR, 2014, p. 46).
Como se sabe, uma cláusula geral é espécie normativa cujo antecedente (hipótese fática) é composto por termos intencionalmente vagos
e abertos, ao passo que o consequente (efeito jurídico) é indeterminado,
desenhado tal como uma vaga moldura. Trata-se de técnica legislativa que
serve de instrumento para permitir o ingresso, no ordenamento jurídico
codificado, de valores não expressos na lei, de modelos de comportamento
e deveres de conduta não previstos legislativamente.
Nas palavras de Flávio Tartuce (2011, p. 51), trata-se de “janelas
abertas deixadas pelo legislador para preenchimento pelo aplicador do Direito, caso a caso”.
Por isso, destaca Daniel Amorim Assumpção Neves (2014, p. 79) que,
a despeito de o sistema processual contar com diversos princípios que são
verdadeiros desdobramentos do princípio do devido processo legal (como
contraditório, motivação das decisões judiciais, publicidade, isonomia etc.),
a amplitude indeterminada do princípio permite concluir que mesmo as exigências não arroladas explicitamente pelo legislador podem ser associadas
ao ideal do devido processo legal.
Daí que uma cláusula geral não define de antemão qual conduta
adotar nas hipóteses fáticas em que ela deva incidir. Ao contrário, caberá
ao aplicador do direito adotar um comportamento que atenda adequadamente aos fins por ela almejados, construindo, a posteriori, a solução do
caso concreto.
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Como se disse, também o princípio do devido processo legal é uma
cláusula geral. Isto implica dizer que os valores subjacentes a tal princípio
devem iluminar a conduta das partes no curso do processo, especialmente
a do juiz, a fim de garantir a realização daqueles objetivos.
Veja-se que tal exigência se impõe ainda que a norma não discrimine,
expressa e detalhadamente, qual o comportamento a adotar diante do caso
concreto. Portanto, deverá o aplicador do direito verificar, no caso concreto,
a conduta que melhor atenda aos interesses protegidos pela norma, ainda
que tal solução não lhe seja entregue pronta pela norma jurídica.
Demais disso, o princípio do devido processo legal é um conceito
histórico.
Isto significa dizer que o seu conteúdo vem sofrendo alterações ao
longo do tempo, ao sabor das conquistas que são a ele incorporados. Assim,
ao longo dos séculos, inúmeras foram as garantias acrescidas ao rol mínimo
que estrutura o devido processo legal.
Entre estes desdobramentos historicamente acrescidos ao conceito
encontra-se o princípio do contraditório, agora em sua vertente material
(DIDIER JUNIOR, 2014, p. 46).

4 Princípio do contraditório
4.1 Visão tradicional

Por imposição do princípio do contraditório, a todo aquele cuja esfera
jurídica possa ser atingida pelo resultado do processo deve ser concedida a
oportunidade, em igualdade de condições com os demais, de participar do
procedimento (PINHO, 2012, p. 96).
Tradicionalmente, o princípio do contraditório é integrado por dois
elementos básicos: a) informação e b) possibilidade de reação. Significa que
as partes devem ser comunicadas de todos os atos do processo, bem como
a elas deve ser dada a oportunidade de reação como forma de garantir a
defesa de seus interesses em juízo. Fala-se, também, em “bilateralidade da
audiência”, para representar a paridade de armas entre as partes que se
contrapõem em juízo (NEVES, 2014, p. 79).
Como se sabe, o conhecimento quanto ao teor dos atos processuais
dá-se pelas figuras processuais da citação e da intimação. Já o direito de
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reação se efetiva por meio da possibilidade de apresentar alegações, propor e produzir provas, participar da produção das provas requeridas pelo
adversário ou determinadas de ofício pelo juiz.
4.2 Poder de influência das partes na formação do convencimento
do juiz

Porém, o conceito tradicional de contraditório, fundado no binômio
“informação + possibilidade de reação”, implica garantir apenas uma dimensão meramente formal do princípio do contraditório (NEVES, 2014, p. 81).
Com efeito, não basta apenas informar e permitir a reação. Deve-se,
também, permitir que esta reação tenha o poder real de influenciar efetivamente a formação do convencimento do juiz. E esta nova dimensão do
contraditório, de natureza substancial, demanda uma postura do juiz no
sentido de dar importância à efetiva participação das partes na formação
de seu convencimento.
Trata-se do poder de influência, uma vez que não basta simplesmente
permitir às partes que se manifestem, mas, também, que participem com a
possibilidade de influenciar no conteúdo da decisão (DIDIER JUNIOR, 2014,
p. 56).
4.3 Contraditório como forma de evitar surpresas às partes

Indo avante, esta concepção material do princípio do contraditório
também busca evitar a adoção de decisões-surpresa. Trata-se dos provimentos jurisdicionais que, adotados em face de matérias de fato ou de direito cognoscíveis de ofício pelo juiz, não foram antecedidos de debates pelas partes.
Recorde-se que as decisões judiciais se pautam em questões de fato
e de direito.
Com relação às questões de fato, vale destacar que cabe ao juiz apreciar os fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados
pelas partes. Demais disso, quando da sentença, o juiz também poderá considerar, de ofício, fatos novos, constitutivos, modificativos ou extintivos do
direito ocorridos após a propositura da ação.
No que atine às questões de direito, o juiz pode decidir com base em
fundamentos jurídicos não apresentados pelas partes. Neste sentido são os
velhos brocardos iura novit curia (do direito cuida a corte) e da mihi factum
dabo tibi ius (dá-me os fatos, que eu te darei o direito).
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Não obstante, adverte Fredie Didier Junior (2014, p. 58-59) que, em
razão desta nova concepção do princípio do contraditório, em ambos os casos o juiz deve intimar as partes para que se manifestem sobre as questões
fáticas e jurídicas que podem ser conhecidas de ofício.
No mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que, no
tocante às matérias que o juiz somente pode conhecer mediante provocação
das partes, a observância do contraditório em seu sentido tradicional já é
capaz de evitar a adoção de decisões judiciais que possam surpreender as
partes. Afinal, as partes tomaram ciência das questões por elas levadas ao
conhecimento do juiz e sobre elas puderam se manifestar.
Porém, o problema se coloca diante das matérias cognoscíveis de
ofício pelo juiz, ou seja, independentemente de provocação das partes. Nestes
casos, seria possível que o juiz viesse a decidir sobre temas que as partes não
tiveram a possibilidade de sobre elas previamente se manifestar.
Aqui a decisão surpreenderia as partes: sendo-lhe permitido conhecer
de ofício sobre determinadas matérias, o juiz poderia sobre elas decidir sem
a prévia oitiva das partes. Mas, nestes casos, o princípio do contraditório não
estaria plenamente atendido.
O mencionado autor destaca que se deve distinguir entre “decidir
de ofício” e “decidir sem a oitiva das partes”. Decidir de ofício significa que
determinadas matérias e questões podem ser apreciadas pelo juiz independentemente de provocação das partes, ou seja, mesmo que as partes não as
levem ao conhecimento do juiz. Mas isto não implica decidir sem antes ouvir
as partes. Cabe ao juiz, de ofício, trazer a questão ao processo, ouvir as partes
e sobre ela decidir. Assim, mesmo que possa conhecer de ofício, deve antes
ouvir as partes para depois decidir.
Porém, o mesmo autor adverte que se deve evitar o contraditório
inútil. Trata-se dos casos em que, a despeito de não ter sido previamente
ouvida sobre determinada questão, a parte foi beneficiada pela decisão.
Ocorre que, em situações como esta, não há falar em prejuízo à parte de
forma a ensejar a nulidade da decisão (NEVES, 2014, p. 81).

5 Princípio da cooperação

Conforme leciona Fredie Didier Junior, os princípios do devido processo legal, da boa-fé processual e do contraditório, juntos, servem de fun282
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damento para o surgimento de um novo princípio processual: o princípio
da cooperação.
Mais precisamente, trata-se de um redimensionamento do princípio
do contraditório, com a inclusão do juiz no rol dos sujeitos do diálogo processual, que não mais participaria como mero espectador do duelo entre as
partes. O contraditório é valorizado como instrumento de aperfeiçoamento
do conteúdo da decisão judicial e não apenas como regra formal de validade
da decisão.
Esclarece o mencionado autor que tal cooperação dá-se apenas no
curso do processo de formação da decisão judicial, já que, no momento da
tomada da decisão propriamente dita, a relação entre juiz e as partes será
de natureza assimétrica. Com efeito, trata-se de função exclusivamente jurisdicional.
Ainda segundo aquele autor, a eficácia deste princípio independe
de regras jurídicas expressas, pois possui aplicação direta. Por se tratar de
norma jurídica, torna devidos comportamentos processuais necessários e
adequados à obtenção de um processo leal e cooperativo. Por exemplo, não
é necessária a existência de regra que imponha ao magistrado o dever de
se manter coerente com os seus próprios comportamentos, protegendo as
partes de eventual conduta contraditória (venire contra factum proprium)
do órgão julgador.
Do princípio da cooperação podem ser extraídos os deveres de esclarecimento, lealdade e proteção, que se aplicam a todos os sujeitos processuais.
No que atine ao juiz, o dever de esclarecimento, por exemplo, consiste no dever do órgão julgador de tomar esclarecimentos com as partes
quanto às dúvidas que eventualmente tenha quanto às alegações, pedidos
e argumentos formulados em juízo. Isto para evitar decisões equivocadas,
tomadas apressadamente com base em uma visão incompleta ou errônea
das questões que lhe são apresentadas.
Deste mesmo dever de esclarecimento surge o dever de consulta.
Assim, por exemplo, não poderia o juiz decidir sobre questões de fato
ou de direito, ainda que cognoscíveis de ofício, sem que antes as partes
tivessem a oportunidade de sobre elas se manifestar. Logo, antes de decidir, cabe ao juiz consultar as partes sobre as questões não discutidas
no processo.
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É o que ocorre quando o juiz vislumbrar, de ofício, a falta de um requisito de admissibilidade da demanda, situação em que antes deverá consultar
as partes sobre a questão (DIDIER JUNIOR, 2014, p. 58-59).

6 O princípio da cooperação no projeto do novo Código Civil

As duas versões do projeto do novo Código de Processo Civil (PLS
166/2010, do Senado Federal, e PL 8.046/2010, da Câmara dos Deputados)
acabaram por acolher, em certa medida, tanto a nova concepção material do
princípio do contraditório como também o princípio da cooperação.
A versão aprovada pelo Senado Federal prevê o direito das partes
de participar ativamente do processo, cooperando com o juiz mediante o
fornecimento de subsídios para a formação do convencimento do magistrado. Visto sob outro ângulo, o princípio da cooperação também impõe às
partes o dever de colaborar com o juiz na identificação das questões de fato
e de direito.
É o que consta dos artigos 5º e 8º do aludido projeto.
Art. 5º As partes têm direito de participar ativamente do processo,
cooperando entre si e com o juiz e fornecendo-lhe subsídios para que
profira decisões, realize atos executivos ou determine a prática de
medidas de urgência.
Art. 8º As partes têm o dever de contribuir para a rápida solução da
lide, colaborando com o juiz para a identificação das questões de fato
e de direito e abstendo-se de provocar incidentes desnecessários e
procrastinatórios.

Como se vê, o projeto do Senado Federal prevê, em seu art. 5º, o princípio da cooperação entre as próprias partes e entre elas e o juiz. Atribui às
partes o direito de participar ativamente do processo, cooperando com o juiz
na formação de seu convencimento por meio do fornecimento de subsídios
para que profira suas decisões.
Assume-se a atual concepção do princípio constitucional do contraditório.
Por sua vez, o mencionado art. 8º do projeto atribui às partes o dever de contribuir para a rápida solução da lide, colaborando com o juiz na
identificação das questões de fato e de direito a serem dirimidas.
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Trata-se de imbricação entre os princípios da cooperação e da boa-fé
e lealdade processuais.
Indo avante, o artigo 9º impede a prolação de decisão desfavorável à
parte que ainda não tenha sido ouvida no processo, ressalvadas as hipóteses
urgentes que envolvam risco de perecimento de direito.
Art. 9º Não se proferirá sentença ou decisão contra uma das partes
sem que esta seja previamente ouvida, salvo se se tratar de medida de
urgência ou concedida a fim de evitar o perecimento de direito.

Demais disso, o artigo 10 de ambas as versões do projeto prevê que
o juiz, ainda que possa conhecer de ofício de determinada matéria, deverá
conceder às partes a oportunidade de manifestação antes de proferir decisão.
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com
base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes
oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a
qual tenha que decidir de ofício.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tutela
de urgência e nas hipóteses do art. 307 (PLS 166/2010, do Senado
Federal).

Art. 10. Em qualquer grau de jurisdição, o órgão jurisdicional não pode
decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício (PL 8.046/2010, da Câmara dos Deputados).

Conforme destaca Cassio Scarpinella Bueno (2014, p. 44), os dispositivos buscam evitar as decisões-surpresa, proferidas sem que se tenha
previamente permitido às partes a oportunidade de influenciar na formação do convencimento do magistrado. Mais uma vez se está diante de uma
concepção substancial do princípio do contraditório.
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O incidente de resolução de demandas repetitivas do
Projeto do novo Código de processo Civil e o juiz de
primeiro grau
Marcos Vinicius Lipienski1

1 Introdução
Existe clara tendência de redimensionamento das atividades do juiz
de primeiro grau e do seu relacionamento com os tribunais de apelação e
tribunais superiores e de uns com os outros. Essa tendência é marcada pela
criação de mecanismos de conotação autoritária e, em conjunto, demonstram o intuito de que as teses jurídicas apresentadas ao juiz de primeiro
grau sejam uniformizadas tanto mais cedo quanto possível pelos tribunais,
a quem se reserva o poder de decidi-las. Ao juiz de primeiro grau, então, são
destinadas atividades que se pretendem burocráticas, de mero raciocínio silogístico para aplicar o sentido da norma emanado daquele pronunciamento
superior aos casos que ainda virá a decidir.
Entre os mecanismos que se destinam a esse fim, citamos o controle
concentrado de constitucionalidade, as súmulas vinculantes, as súmulas
impeditivas de recurso, a repercussão geral nos recursos especial e extraordinário, a técnica de resolução de recursos repetitivos e o julgamento
monocrático pelo relator em tribunal com base em súmula, jurisprudência
dominante ou precedente de tribunal superior. Podemos inclusive elencar a
rejeição liminar da demanda, na conformidade do recente entendimento externado pelo STJ, que se pronunciou no sentido de que só é aplicável quando
a tese de improcedência já for pacífica nos tribunais superiores.
Muito embora a maioria dos procedimentos dispostos acima se refira
a precedentes facultativos, pelo menos aquilo decidido em controle concentrado de constitucionalidade e o teor da súmula vinculante são de obediência
necessária. A tendência de expansão autoritária do controle dos precedentes
1

Juiz federal.
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pode ser vislumbrada na recente ordem emanada do STJ sem fundamentação
legal, na qual determinou, em duas ocasiões, a suspensão de processos em
qualquer instância até que o próprio órgão finalizasse julgamento. E pelo
menos um dos casos, em que se questiona o índice de correção do saldo do
FGTS, é relativamente recente, começou a aparecer nas varas federais do
país em meados de 2012 e somente foi se massificar no primeiro trimestre
de 2013.
De outro lado, a desconfiança com o juiz de primeiro grau é crescente.
Cada vez mais é compreendido como mera instância de passagem, preparação para os momentos decisivos que se vão desenrolar nos tribunais. Os
recursos em face de sentenças são dotados, como regra, de efeito suspensivo, chegando-se ao contrassenso de dispensar tal efeito quando houver
tutela antecipada, como se um provimento de cognição sumária contivesse
maior carga de segurança jurídica do que um provimento final, após amplo
conhecimento e debate da causa. Vige um anacrônico modelo de reexame
necessário das sentenças que condenam o Poder Público, reconhecidamente
um litigante de peso em razão da absurda e absoluta ineficiência em satisfazer os direitos mais comezinhos.
A tutela coletiva de interesses individuais homogêneos não é admitida para grande parte das demandas mais comuns que lotam os escaninhos
da Justiça Federal. Além disso, a execução de sentenças coletivas esconde
verdadeira pulverização de pequenas demandas individuais, nas quais será
preciso novo juízo de valor para aferir a relação de pertinência e liquidação.
Um passo invulgar na tentativa de instituição de um sistema de precedentes obrigatórios foi dado no projeto do novo Código de Processo Civil,
com o denominado incidente de resolução de demandas repetitivas.
Nesse contexto, preocupa a desconfiança com que vistos os juízes
de primeiro grau. Parece inadequada a subversão da ordem de apreciação
das questões da vida. Busca-se a transferência de toda atividade judicante
quanto possível às cortes superiores. Entre os problemas que se apontam,
registramos a atuação dos tribunais como legisladores positivos, a violação
à inafastabilidade da jurisdição com relação às pessoas a serem futuramente
afetadas por decisão uniformizante tomada no presente e a própria validade
do contraditório como elemento essencial à formação da convicção judicial
e pronunciamento do direito.
Como consequência, esse flerte incauto com institutos típicos de sistema processual de common law, aliado à evidente tendência brasileira de
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conferir legitimidade somente a julgados proferidos em instâncias superiores, carrega o germe da erradicação do juiz de primeiro grau enquanto
membro de Poder, ao mesmo tempo em que retira do magistrado a possibilidade de atuar concretamente na vida das pessoas visando à pacificação
social, castrado que estará em sua independência funcional.
Deve-se apontar, ainda, a possibilidade de se alcançar resultado de
eficiência e celeridade na prestação jurisdicional por meio do caminho exatamente oposto, mediante o fortalecimento do juiz de primeira instância e de
suas decisões. O recebimento da apelação sem efeito suspensivo, a extinção
do reexame necessário, implementação de técnicas de administração judicial, a ampliação dos poderes instrutórios do juiz e o redimensionamento
das demandas coletivas que tratam de direitos individuais homogêneos
favorecem esse cenário.

2 Desenvolvimento

A adoção, em solo brasileiro, de precedentes vinculantes conta com
o apoio de expressiva doutrina.
Luiz Guilherme Marinoni aponta os benefícios da adoção de um
sistema de precedentes obrigatórios. Para ele, o respeito aos precedentes
(a) contribui para a segurança jurídica2, dentro do binômio previsibilidade3 e
2

3

MARINONI (2011, p. 122-123) : “O cidadão precisa ter segurança jurídica de que o Estado e os terceiros se comportarão de acordo com o direito e de que os órgãos incumbidos de aplicá-lo o farão
valer quando desrespeitado. Por outro lado, a segurança jurídica também importa para que o cidadão possa definir o seu próprio comportamento e suas ações. O primeiro aspecto demonstra que
se trata de garantia em relação ao comportamento daqueles que podem contestar o direito e têm o
dever de aplicá-lo; o segundo quer dizer que ela é indispensável para que o cidadão possa definir o
modo de ser das suas atividades. Não obstante, para que a ideia de segurança jurídica não se perca
em uma extrema generalidade, convém discriminar dois elementos imprescindíveis à sua caracterização. Para que o cidadão possa esperar um comportamento ou se postar de determinado modo,
é necessário que haja univocidade na qualificação das situações jurídicas. Além disso, há que se
garantir-lhe previsibilidade em relação às consequências das suas ações. O cidadão deve saber, na
medida do possível, não apenas os efeitos que as suas ações poderão produzir, mas também como
os terceiros poderão agir diante delas. Note-se, contudo, que a previsibilidade das consequências
oriundas da prática de conduta ou ato pressupõe univocidade em relação à qualificação das situações jurídicas, o que torna esses elementos indissociavelmente ligados”.
Ibidem, p. 123-124: “Para que haja previsibilidade, igualmente são necessárias algumas condições.
Se é certo que não há como prever uma consequência se não houver acordo acerca da qualidade da
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estabilidade4, (b) atende ao princípio da igualdade5, (c) assegura a coerência
da ordem jurídica6, (d) garante a imparcialidade dos juízes7, (e) possibilitam

4

5

6

7

situação em que se insere a ação capaz de produzi-la, também é incontestável que esta depende,
para gerar previsibilidade, da possibilidade da sua compreensão em termos jurídicos e da confiabilidade naqueles que detêm o poder para afirmá-la. Em sendo assim, sustenta-se que a previsibilidade requer a possibilidade de conhecimento das normas com base nas quais a ação poderá
ser qualificada. Porém, como a previsibilidade não descura da circunstância de que a norma deve
ser interpretada, tornou-se desnecessário tocar na questão da interpretação jurídica, daí tendo
naturalmente surgido a preocupação com a efetividade do sistema jurídico em sua dimensão de
capacidade de permitir a previsibilidade, na medida em que o conhecimento da norma e a uniformidade da interpretação de nada adiantariam caso o jurisdicionado não pudesse contar com
decisões previsíveis”.

Ibidem, p. 129: “A segurança jurídica pode ser vista em outra perspectiva, ou seja, em uma dimensão objetiva. É preciso que a ordem jurídica, e assim a lei e as decisões judiciais, tenha estabilidade.
Ela deve ter um mínimo de continuidade, até mesmo para que o Estado de Direito não seja Estado
provisório, incapaz de se impor enquanto ordem jurídica dotada de eficácia e potencialidade diante dos cidadãos”.
Ibidem, p. 148-149: “Se há uma definição judicial de direito fundamental, ou mesmo acerca do
significado de uma lei federal, todos devem ser tratados igualmente perante elas. A menos, é
claro, que se admita que a jurisdição possa e deva conviver com vários significados de um mesmo
direito fundamental ou de uma mesma lei federal, o que eliminaria qualquer possibilidade de se
ter uma elaboração teórica racionalmente capaz de explicar a legitimidade de uma decisão que
afirma direito fundamental e deixaria sem qualquer razão de ser as normas constitucionais que
consagram as funções jurisdicionais de uniformização da interpretação da lei federal e de atribuição de sentido à Constituição, além de, obviamente, violar a ideia imprescindível de igualdade
perante a jurisdição. [...] Não haveria motivo para falar em igualdade diante das decisões caso
estas pudessem se resolver na mera aplicação da lei. Bastaria a noção de igualdade perante a lei.
Portanto, quando se pensa em igualdade perante as decisões, remete-se ao problema da interpretação judicial”.
Ibidem, p. 171-172: “Inexiste coerência num direito que se expressa mediante decisões que tratam
de casos iguais de maneira desigual. Na verdade, em caso de decisões que afirmam significados
distintos em relação a um mesmo texto legal, não há sequer como pensar em direito dos juízes ou
em discurso do Poder Judiciário. Desconhece-se o pensamento e o discurso do Judiciário”.

Ibidem, p. 175: “Para que a parte possa ter garantia contra a parcialidade, pouco importa a fundamentação. Esta apenas pode constituir garantia de imparcialidade quando atrelada ao dever
de o juiz manter coerência com o que já decidiu. Para se ter garantia, não basta obrigar o juiz a
justificar as suas decisões — há que se impedir o juiz de decidir de forma arbitrária, o que significa
impedi-lo de decidir casos iguais de forma diferente. A parte terá garantia de imparcialidade se o
juiz for proibido de negar o seu passado; porém, pouco terá se ao juiz for imposto apenas o dever de
fundamentação, abrindo-se a ele a oportunidade de justificar toda e qualquer decisão”.
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a orientação jurídica aos cidadãos8, (f) define expectativas9, (g) desestimula
a litigância10, (h) favorece acordos11, (g) despersonalizam as demandas e
tornam as decisões mais fáceis de se aceitar12, (h) permite a racionalização
do duplo grau de jurisdição13, (i) contribui à razoável duração do processo14,
8

9

10

11

12

13

14

Ibidem, p. 177: “O maior responsável pela orientação jurídica é o advogado. Em todas as democracias cabe à classe dos advogados a pesada e grave responsabilidade de orientar os cidadãos acerca
dos seus direitos. É espantoso perceber, entretanto, que os advogados brasileiros não têm como
orientar seus clientes acerca dos direitos. Não lhes é possível orientá-los acerca do que devem
esperar ao tomarem determinada postura diante de uma situação jurídica ou de um conflito, exatamente por nada poderem dizer, com algum grau de confiança, sobre as posições do Judiciário”.
Ibidem, p. 178-179: “Quando se diz que a previsibilidade em relação às decisões judiciais permite
ao empresário traçar planos e estratégias para os seus negócios ou da sua empresa, deixa-se esclarecer que o benefício gerado por essa previsibilidade apenas diminui a margem de incerteza. Não
obstante, ainda que seja assim, há que se admitir que a previsibilidade das decisões judiciais limita
a insegurança, diminuindo a possibilidade de frustrações e de perdas econômicas”.
Ibidem, p. 181: “A previsibilidade das decisões judiciais certamente dissuade a propositura de
demandas. Quando a parte que se julga prejudicada tem conhecimento de que o Judiciário não
ampara a sua pretensão, esta certamente não gastará tempo e dinheiro em busca de uma tutela
jurisdicional que, de antemão, sabe que lhe será desfavorável. Contudo, quando ao advogado não
resta outra alternativa a não ser informar o seu cliente de que, no que diz respeito ao seu problema, o Judiciário já decidiu e tem decidido de várias formas, fica a parte com a viva impressão de
que deve propor a demanda, arriscando obter uma decisão favorável. Afinal, se um juiz ou uma
Câmara ou Turma pode lhe dar ganho de causa, entre outras que podem lhe dar decisão desfavorável, vale a pena arcar com os custos e com a demora do processo, transformando o distribuidor
judicial em espécie de roleta, cujo último sopro determinará a sorte do litígio. Há nítida possibilidade de o Judiciário ser visto como casa lotérica, em que a aposta seja conveniente, mesmo
pagando-se alto”.
Ibidem, p. 182: “Como já foi possível perceber, a previsibilidade das decisões também favorece os
acordos. Isso ocorre porque, para chegarem a acordo, as partes devem estar em situação em que
suas vantagens e desvantagens possam ser claramente conhecidas e objetivamente negociadas”.

Ibidem, p. 184: “Quando casos iguais são decididos de forma diferente, a decisão é relacionada
com o juiz que a pronunciou ou com as partes do processo em que foi proferida. Assim, em determinado sentido, as decisões acabam sendo personalizadas, o que dificulta a credibilidade no
poder”.

Ibidem, p. 186: “Dessa forma, a admissibilidade de recurso, em face de decisão que respeitou o precedente, não é impossível, embora seja — e deva ser — evidentemente excepcional. Nada impede
que se chegue ao tribunal superior, a partir de fundamentação reveladora de nova realidade ou de
nova convicção jurídica acerca de determinada questão, postulando-se revogação do precedente”.
Ibidem, p. 187: “Se os tribunais inferiores estão obrigados a decidir de acordo com os tribunais
superiores, sendo o recurso admissível apenas em hipóteses excepcionalíssimas, a parte não tem
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(j) promove economia de despesas15, (k) atribui maior eficiência ao Poder
Judiciário16.
Na mesma linha de argumentação caminha Eduardo Cambi (2013),
que adiciona à segurança jurídica e à isonomia o efeito pragmático da adoção
de um sistema de precedentes vinculantes, reclame da sociedade contemporânea por resultados rápidos17.
Encontramos ainda outros pesquisadores que concordam com as
benesses de um sistema de precedentes vinculantes. Assim, Daniel Brajal
Veiga (2013), Maurício Martins Reis (2013).
Uma abordagem expositiva do sistema de precedentes é realizada
em artigo da autoria de Bruno Garcia Redondo (2013). Apesar de concordar
com as vantagens do sistema, atenta, sem no entanto apresentar soluções
ou se aprofundar, para o perigo de engessamento dos tribunais, bem como
para a necessidade da diversidade criativa do Poder Judiciário e para a necessidade de observância das garantias de contraditório, ampla defesa e
fundamentação adequada da sentença.
Interessante artigo da autoria de Gláucio Maciel Gonçalves e André
Garcia Leão Reis Valadares (2014, p. 627), além de traçar um panorama
geral da força vinculante dos precedentes no projeto de novo CPC, também
se preocupou com aspectos práticos decorrentes da superação (overruling)
de um precedente vinculante.
Mais do que a própria adoção do sistema vinculante de precedentes,
preocupa-nos a forma de criação de tais precedentes. A preocupação com

15
16
17

de necessariamente chegar à corte superior para fazer valer o seu direito, deixando de ser prejudicada pela demora e também de consumir o tempo e o trabalho da administração da justiça”.

Ibidem, p. 187: “O respeito aos precedentes torna desnecessária a interposição de recurso, eliminando as despesas financeiras dele derivadas e o gasto de tempo inerente ao seu processamento”.

Ibidem, p. 189: “Se, ao respeitar precedentes, o sistema torna o processo mais célere e barato, não
há dúvida que o Poder Judiciário afigura-se mais eficiente”.

CAMBI (2013, p. 227): “De forma específica, no tocante à matéria defendida neste trabalho, a
adoção de um sistema de precedentes vinculantes atenderia aos anseios pragmáticos do mundo
pós-moderno. Ora, as decisões judiciais se tornariam menos complexas com uma maior padronização dos entendimentos judiciais sobre os casos postos a julgamento; em casos que envolvessem
aplicações de princípios, o magistrado não teria que, isoladamente, proceder a juízo de ponderação e analisar as possíveis colisões, simplesmente ignorando os precedentes já realizados por
outros órgãos judiciais, de forma atomizada”.
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uma teoria normativa de precedentes judiciais é compartilhada por Thomas
da Rosa de Bustamante. Tal autor parte da concepção de racionalidade procedimental universalista de Alexy, por sua vez, de matiz habermasiana conformada pela configuração do procedimento (BUSTAMANTE, 2012, p. 194),
fundada numa determinada concepção de Direito pós-positivista iluminada
pela teoria institucionalista de MacCormick e nos argumentos e pretensão
de correção e da injustiça de Alexy, além de influências declaradas de Hart,
Dworking, Rawls e Radbruch (BUSTAMENTE, 2012, p. 165-166). Adiante,
conclui pela impossibilidade de adoção pelo juiz de uma tese jurídica fabricada com o intuito prévio de servir como precedente18.
Após a revisão da literatura que diz respeito aos precedentes, passa-se ao contraponto da doutrina sobre o novo incidente de resolução de demandas repetitivas previsto no projeto de novo Código de Processo Civil.
Marcelo Barbi Gonçalves (2013, p. 221-248) faz críticas costumeiramente
direcionadas ao sistema de precedentes: indevida invasão na competência do
Poder Legislativo pelo Poder Judiciário pela criação de norma geral e abstrata
advinda do incidente, a coação do magistrado no modo de dizer o direito e
o perigo de uma hermenêutica de submissão, ausência de participação das
partes a serem atingidas pela decisão.
Entendemos, no entanto, que a discussão prática mais interessante, no que diz respeito às demandas repetitivas — notadamente na Justiça
Federal —, não versa sobre a possibilidade de adoção de um sistema de
precedentes obrigatórios, muito embora alguns pontos positivos que se
lhe atribuem nos pareçam exagerados. O problema central é a forma como
colocada no direito brasileiro por meio da recente e iminente reforma do
Código de Processo Civil, em que se busca instituir um mecanismo que pretende acelerar a formação de precedentes de modo artificial.
A preocupação também é externada por Dierle Nunes. Segundo ele,
deve-se travar uma séria discussão acerca da formação dos precedentes
com enfoque na concretização do princípio da igualdade; em países de tradição de common law (e sua análise toma por fundamento principalmente o
18

Ibidem, p. 339: “Seria extremamente difícil, talvez impossível, e por certo incompatível com qualquer pretensão de clareza ou cognoscibilidade do Direito, tentar alcançar uma formulação de
todas as pré-condições de validade imagináveis em todos os enunciados de todas as regras. Por
isso, formulações gerais acerca de direitos são passíveis de deixar muitas condições de fundo não
expressamente enunciadas, especialmente aquelas que surgem apenas em casos excepcionais”.
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direito norte-americano), sua formação decorre de extensa, personalizada
e analítica argumentação, servindo o stare decisis não como um comando
inexorável, mas sobretudo como um princípio político. Alerta também para
os perigos de uma abordagem preocupada apenas com a uniformização
de entendimentos e reprodução de sentenças com o objetivo de produzir
estatísticas favoráveis19, defendendo, ainda, que o precedente dificilmente
se forma a partir de um único julgado.
No mesmo sentido, Leonard Ziesemer Schmitz defende a formação
paulatina do precedente pela adoção reiterada de determinado fundamento
pelos juízes, mediante um especial dever de fundamentação20.
Michele Taruffo, por outro lado, questiona inclusive a tradicional
divisão entre precedentes vinculantes e persuasivos. Afirma que, até mesmo
no direito inglês, os juízes usam técnicas argumentativas para escaparem da
vinculação ao precedente que não pretendem seguir21.
19

20

21

NUNES (2011, p. 65): “Percebe, assim, evidente o não cabimento de aplicação mecânica do precedente nos Estados Unidos, ou seja, “reiterando que o stare decisis não é um ‘comando inexorável’ ou uma ‘fórmula mecânica de aderência à última decisão’, mas sim um ‘princípio político’
útil, a Suprema Corte contribuiu com uma série de orientações para identificação daqueles casos
em que a superação de precedentes seria apropriada”. A defesa dessa “pseudo-igualdade” para
aumentar a eficiência (quantitativa), para fomentar uma previsibilidade pelo engessamento dos
posicionamentos (em face do modo superficial que o sistema brasileiro impõe a aplicação do direito aos juízes), para favorecer uma concepção hierárquica (e não funcional da divisão das competências do Poder Judiciário — com quebra da independência interna) e desestimular o acesso
à Justiça (que é fruto de uma luta histórica e se tornou um problema funcional, pela ausência de
uma efetiva reforma do Judiciário e de um aparato adequado), deve ser tematizada com muita
cautela”.
SCHMITZ, (2013, p. 361): “Em uma teoria coerente de utilização dos precedentes, como diz Sérgio
Gilberto Porto, “a decisão de adotar o precedente cabe ao juiz posterior, ou seja, àquele que está
no momento julgando e não se constitui uma imposição do juízo anterior como no caso da edição
de súmula, máxime quando e se de caráter vinculante”. Em outras palavras, esses julgamentos-paradigma formam o que se pode chamar de “padronização decisória preventiva”, consistindo
em uma teoria às avessas do precedente judicial. Acreditar, como se tem acreditado no Brasil, que
a ementa de decisão jurídica pode conter em si mesma as soluções para casos futuros é, no mínimo, uma ingenuidade, pois isso equivale a dizer que o julgador poderia abrir mão do raciocínio
jurídico, utilizando o discurso previamente fabricado para justificar sua decisão”.

TARUFFO, (2011, p. 146). “Nesse propósito, observa-se que a tradicional e corrente distinção entre precedente vinculante, que seria típico de ordenamentos de common law, e precedente persuasivo, ou de fato, que seria típico de ordenamentos de civil law, é amplamente contestável. Parece
bem mais apropriado falar de força do precedente para indicar o grau ou a intensidade com o
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Ora, por meio do denominado incidente de resolução de demandas
repetitivas, os legitimados poderão provocar o tribunal para que, reconhecendo o potencial de multiplicação de demandas que tratem de idêntica
questão de direito, assim como o risco de decisões conflitantes, decida a
questão com eficácia vinculante. Tal procedimento, como se vê, não permite
a devida discussão e amadurecimento da causa na primeira instância. Em
comparação, no processo civil inglês, notadamente adepto do respeito aos
precedentes, exige-se dos advogados de um determinado caso dever de colaboração com a Justiça, ao ponto de se lhes impor que pesquisem amplamente
a existência de precedentes judiciais e normas legais atinentes ao caso em
discussão, inclusive aqueles com potencial de prejudicar a parte assistida
(ANDREWS, 2013, p. 187).
O questionamento que se coloca é se tal procedimento é sustentável
perante uma teoria normativa de precedentes obrigatórios, com amparo em
uma filosofia jurídica compromissada com a moral e dentro de parâmetros
procedimentais. Ou se é mero procedimento que visa à redução do número de
demandas. Se a segunda opção for constatada, ainda é preciso se determinar
se é um procedimento legítimo no contexto do arcabouço principiológico que
rege a atividade dos juízes. Um auxílio interessante vem do estudo do direito
comparado na lida com as demandas repetitivas, e Vânila Cardoso André
de Moraes (2012, p. 112-139) faz um bom quadro comparativo, explicando
como funciona o processo-modelo de mercado de capitais na Alemanha, a
qual ele consegue influir sobre decisões sucessivas. De um lado, não é apropriado dizer que o
precedente da common law é vinculante, no sentido que dele derive uma verdadeira e própria
obrigação do segundo juiz de se ater ao precedente. É notório que, mesmo no sistema inglês, que
parece ser aquele no qual o precedente é dotado de maior eficácia, os juízes usam numerosas
e sofisticadas técnicas argumentativas, dentre as quais o distinguishing e o overruling, a fim de
não se considerarem vinculados ao precedente que não pretendem seguir. Permanece, portanto,
verdadeiro que naquele ordenamento o precedente é dotado de notável força, já que se espera
que, em geral, o juiz sucessivo o siga — como, de fato, normalmente acontece —, mas essa força é
sempre defeasible, uma vez que o segundo juiz pode deixar de atender o precedente quando considere oportuno assim fazer a fim de formular uma solução mais justa ao caso que deve decidir.
No sistema americano, a força do precedente existe, mas em um grau menor: os juízes americanos
aplicam os precedentes com grande discricionariedade, ou seja — por assim dizer —, quando não
encontram razões suficientes para não o fazer. O stare decisis continua a existir, portanto, e por
isso os juízes normalmente explicam porque não pretendem seguir o precedente: parece, todavia,
claro que o precedente tem eficácia só quando o segundo juiz dele compartilha. No caso contrário,
o precedente vem overruled.”
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solução para os processos em massa contida no CPTA português e a solução
do modelo espanhol, que conta com processo exemplar, cuja sentença tem
efeitos extensíveis.
Sobre o processo-modelo alemão, é interessante a ressalva de que se
trata de legislação experimental, com notícia de validade a ser prorrogada
por oito anos a partir de 31/10/2012, e a decisão vinculante apenas para os
processos pendentes, e não para os futuros (VIAFONE, 2013, p. 257-308).
Em se tratando de mero procedimento, também faz parte da pesquisa o
estado da arte das demandas coletivas, notadamente aquelas que versam
sobre interesses individuais homogêneos, seu processamento e execução.
Parece incoerente manter a proibição de formação de processo coletivo que trate de determinados direitos individuais homogêneos, como
hoje disposto no parágrafo único do artigo primeiro da Lei 7.347/1985 e
permitir a criação de procedimento que visa ao mesmo fim e converge, em
estrutura e finalidade, para aquele.
Sobre a atividade do juiz, necessária a José Roberto dos Santos Bedaque (2001, p. 82 e ss.), aponta para tendência mundial de ampliação dos
poderes instrutórios. O juiz federal Carlos Henrique Borlido Haddad e Luís
Capanema Pedrosa (2014) registraram experiência exitosa de administração
judicial em livro.
A relação das demandas individuais e coletivas que versam sobre
direitos individuais homogêneos são tratadas em diversas obras. Citamos
livros de Sérgio Cruz Arenhart (2013) e Aluísio Gonçalves de Castro Mendes (2012), estudo de caso de Débora Chaves Martins Fernandes (2011, p.
315) e artigo de Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, Sérgio Cruz Arenhart
e Gustavo Osna (2013, p. 41).

3 Conclusão

O modelo escolhido para orientar a mudança de cultura processual
brasileira para a adoção de precedentes em sentido forte (vinculantes) é
impositivo, na medida em que não respeita o tempo de amadurecimento
das decisões que levam à formação daqueles (precedentes).
Significa também um duro golpe na já combalida magistratura de
primeiro grau. A sistemática diminuição de seu Poder cobrará um preço alto,
na medida em que se tornará incapaz de tutelar interesses imediatamente.
Nega-se eficácia às decisões dos juízes e agora retiram a função dos juízes
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de primeiro grau de participar ativamente da formação de posicionamentos
judiciais.
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O artigo 476 do Projeto de Lei 8.046/2010 (novo Código de
Processo Civil) e o princípio da motivação
Pablo Zuniga Dourado1

Introdução
Diante do artigo 476 do Projeto de Lei 8.046/2010 (novo Código de
Processo Civil) já aprovado na Câmara dos Deputados — aguarda aprovação final no Senado Federal —, como deve ser interpretado o princípio da
motivação? Essa pergunta é o mote do texto que apresentaremos. Vamos
tentar demonstrar, ao longo do artigo, que o futuro diploma legal reforça
a ideia de que é possível interpretação no sentido de exigir dos juízes que
fundamentem racionalmente suas decisões.
A prestação de contas por meio da motivação e da publicidade é nossa
preocupação central. Defenderemos que os elementos nucleares do princípio
citado não devem ser interpretados com base apenas na perspectiva formal.
Vamos propor que a função endoprocessual (interna) do princípio da motivação é insuficiente. Utilizaremos a doutrina que defende a necessidade de
se cumprir, também, a função extraprocessual (fundamentação e publicidade
dirigidas ao povo: perspectiva externa), a fim de se compatibilizar o processo
com o princípio do Estado Democrático de Direito e tornar o acesso à justiça
realmente efetivo.
Temos a intenção de demonstrar como o déficit de fundamentação e
de publicidade é incompatível com o princípio democrático. Sustentaremos
que é imprescindível a prestação de contas pelos juízes, que somente se realiza com a exposição de argumentos racionais em ambiente público, tendo em
vista a correlação lógica entre os princípios da motivação e da publicidade.

1

Juiz federal.
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1 O art. 476 do PL 8.046/2010 no contexto do processo civil
constitucional
Os direitos fundamentais e a efetividade das garantias que os asseguram ocupam posição medular em quase todos os sistemas constitucionais
modernos2. Nas palavras de Morello (1998, p. 60):
E expressos em seu sentido mais puro e completo: os direitos fundamentais são o próprio fundamento da ordem jurídico-política geral e,
consequentemente, limite e orientação básica de cada ato do poder
político surgido tanto da vontade popular como dos poderes de direito,
econômicos, privados, que se concentram nos Mercados3.

Após cem anos de conquistas, houve a consolidação definitiva do
Direito Processual Constitucional, embasado na ideia de que todas as pessoas devem contar com um remédio efetivo, seja em sede administrativa
ou judicial, right to an effective remedy (art. 6º da Declaração Europeia dos
Direitos do Homem), isto é, o direito à tutela e à jurisdição entendidos como
direitos fundamentais da pessoa humana (OVALLE FAVELA, p. 212).
Nesse sentido, a igualdade é um dos problemas centrais do processo
civil constitucional4-5. O ponto parece ser que o processo civil, densificado
2

3

4

Segundo Rocha e Guedes (2010, p. 458): “Puede observarse que el sistema de derechos fundamentales se tornó el núcleo básico del orden constitucional. La Constitución innovó, al privilegiar, tanto en
sus fundamentos como en sus objetivos, la dignidad de la persona humana, atribuyéndole un valor
esencial que da unidad de sentido a la Carta. Con ello, el sistema estruct urado, concebido como expresión de un orden de valores, pasó a orientar la interpretación constitucional en su conjunto”.
Tradução livre do autor: “Y lo expresamos em su sentido más prístino y cabal: los derechos fundamentais son la base misma del entero orden jurídico-político y, en consecuencia, limite y orientación
básica de toda actuación del poder político surgido tanto de la voluntad popular como de los poderes
de hecho, económicos, privados, que se concentran em el Mercado” (MORELLO, 1998, p. 60).
No âmbito das discussões sobre o problema da igualdade e demais garantias constitucionais do
processo, há importante debate entre o chamado ativismo judicial e o garantismo processual. De
cunho ideológico, é uma discussão pouco conhecida na doutrina brasileira, embora intenso por
toda a América espanhola (e hispano-parlante) e Europa (Espanha, Itália e Portugal). Segundo
Ramos: “Em linhas gerais é um debate em torno: I) dos aspectos ideológicos do processo civil, II)
dos seus sistemas de enjuizamento inquisitivo ou dispositivo (inquisitorial system e adversarial
system), III) do papel do juiz e da atitude das partes na relação processual, IV) da dimensão constitucional da jurisdição, V) do conteúdo e do significado do devido processo legal, VI) da garantia
constitucional da ampla defesa e contraditório, dentre outros”. É certo que a grande maioria dos
processualistas brasileiros é filiada ao ativismo judicial por razões históricas, tais como a forte

302

IV Jornada de Direito Processual Civil

por seus procedimentos, tem como núcleo uma estrutura em torno de um
juiz independente e imparcial, a fim de assegurar a paridade de armas e o
equilíbrio real no desenvolvimento dos debates. A forma de ter essa consciência é entender a razoabilidade da flexibilidade e não rigidez das formas
e das normas (MORELLO, 1998, p. 61). Em outras palavras:5

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 de 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 (CAPPELLETTI; GARTH, 1998, p. 15).

Os ordenamentos jurídicos dos estados latino-americanos, a par da
base no direito romano-germânico, sofrem, também, a influência do direito
público norte-americano, especialmente das garantias constitucionais do
processo civil, sobretudo o due processo law (OVALLE FAVELA, p. 238-239).

5

influência da Escola Processual de São Paulo, que legou o grande desenvolvimento do processo
civil brasileiro, e adepta da citada corrente doutrinária, de modo que o tema parece ser desprezado
pela maior parte da doutrina. Resumidamente, Ramos apresenta o pensamento de cada uma das
teses do conclave: “O ativismo judicial defende uma postura mais contundente da atividade judicial para resolver problemas que às vezes não contam com adequada solução legislativa. É dizer:
outorga-se ao juiz um poder criativo que em última análise valoriza o compromisso constitucional
da jurisdição, e isso ainda que não haja previsão legal que o autorize na respectiva atuação. Já
o garantismo processual defende uma maior valorização da categoria fundamental processo, e
consequentemente da cláusula constitucional do due process, de modo a valorizar a ampla defesa,
o contraditório e a imparcialidade do juiz, como os pilares de legitimação da decisão jurisdicional
a ser decretada. Para o ativismo, o juiz deve atuar de maneira a resolver problemas no curso do
processo, e isso independente da diligência da parte em postular pelas respectivas soluções, haja
ou não autorização legislativa para a atuação do juiz. Para o garantismo, o processo é um método
no qual o resultado dependerá do efetivo debate entre as partes e de sua diligência em melhor manejar a respectiva atividade. Os garantistas buscam aplicar as bases dogmáticas do garantismo de
Luigi Ferraijoli originariamente voltado às ciências penais (direito material e processo) ao direito
processual civil”. Assim, a discussão gira, sobretudo, em torno dos institutos da jurisdição e do
processo (RAMOS, 2010, p. 83-102).

Para ilustrar a posição majoritária da doutrina brasileira quanto ao debate entre garantismo processual e ativismo judicial, com clara opção pela segunda corrente, consultar MOREIRA, José Carlos Barbosa. Neoprivatismo processual. In: Temas de direito processual: nona série. São Paulo:
Saraiva, 2007.
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No Brasil, as constituições brasileiras anteriores a 1988 pouco se
ocupavam do processo, sobretudo o processo civil. A mudança de panorama
ocorre com o advento da Constituição de 1988 (MOREIRA, 2009, p. 54). Mas a
constitucionalização do processo não cessou, porquanto o sistema continuou
a receber modificações no sentido de consolidar as garantias constitucionais
do processo, como, por exemplo, a alteração sofrida no recurso extraordinário promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 (MOREIRA, 2009, p. 54).
Barbosa Moreira sintetiza sua posição sobre a constitucionalização
do processo civil no ordenamento jurídico brasileiro:
A elevação de garantias processuais ao patamar constitucional, em
1988, tem óbvia significação, à luz das circunstâncias históricas. O país
emergia de longo período de governos arbitrários, durante os quais não
se pode dizer que fossem elas fielmente observadas. Era compreensível
o cuidado de impregnar a nova Constituição de valores inerentes ao
Estado de Direito que então se restaurava (MOREIRA, 2009, p. 55).

Entre os princípios consagrados pela Constituição de 1988, considerados essenciais ao sistema, tais como: a inafastabilidade da jurisdição
(art. 5°, XXXV, CF); o juiz natural (art. 5°, XXXVII e LIII, CF); o contraditório
e a ampla defesa (art. 5°, LV, CF); a vedação às provas obtidas por meios
ilícitos (art. 5°, LVI, CF); o devido processo legal (art. 5°, LIV, CF); interessa
a este artigo, especialmente, o da motivação (art. 5º, LX, e art. 93, IX, CF),
que discutiremos em tópico próprio6.
O referido princípio parece ter recebido reforço na disposição do
art. 476 do PL 8.406/2010, pois a redação densifica, de modo mais claro, o
requisito de fundamentação das sentenças, bem como exige conexão lógica
entre os argumentos alinhavados pelo juiz e o caso concreto colocado a
julgamento.
6

É possível argumentar que a proximidade das espécies de norma — constitucionais e processuais infraconstitucionais — leva ao entendimento sobre as leis reguladoras do processo como “direito constitucional aplicado”. Além disso, que a fundamentalidade das normas constitucionais
sobre processo é incontestável, no Brasil, tendo em vista se situarem no art. 5°, “hábitat natural
dos direitos e das garantias fundamentais”, bem como que a dicção do parágrafo 2º do art. 5° e o
advento da Emenda Constitucional 45 deixam certo o conteúdo de direitos fundamentais dessas
normas. Assim, “as normas de processo, presentes na Constituição, são materiais e formalmente
constitucionais, isto porque, além de previstas no texto, têm conteúdo de direito fundamental”
(DALL’ALBA, 2007, p. 225-256).
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2 Regras e princípios
A distinção estabelecida por Dworkin entre regras e princípios7, com
o objetivo de contraposição ao positivismo de Hart8, refere-se aos princípios
como “outros padrões” para a definição de direitos e obrigações jurídicas,
que não são regras, particularmente nos casos difíceis (hard cases). A preocupação de Dworkin é demonstrar que a diferença lógica e de aplicação
entre essas espécies influencia a compreensão sobre o processo decisório
dos juízes, sobretudo no que toca à fundamentação externada:
7

8

É importante destacar que os argumentos de Dworkin referentes aos princípios devem ser analisados com grande cuidado, porquanto o termo pode ser utilizado de maneira genérica pelo autor,
ou seja, “para indicar todo esse conjunto de padrões que não são regras”, sendo certo que haverá
momentos em que o significado do termo “princípio” será mais preciso e indicará a diferença entre
princípios e políticas, conforme já demonstramos linhas atrás: “Denomino ‘política’ aquele tipo
de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado em geral uma melhoria em algum aspecto
econômico, político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato
de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudanças adversas). Denomino
‘princípio’ um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou
equidade ou alguma outra dimensão da moralidade” (DWORKIN, 2010, p. 36).
Herbert L.A. Hart (1994, p. 173), positivista contemporâneo e um dos principais destinatários das
críticas de Dworkin, preocupa-se em separar direito e moral. Esta preocupação é apresentada
como avanço na análise do fenômeno jurídico de formação da justiça, a qual “é tradicionalmente concebida como mantendo ou restaurando um equilíbrio ou uma proporção, e o seu preceito
condutor é frenquentemente formulado como ‘tratar da mesma maneira os casos semelhantes’;
ainda que devamos acrescentar a este último ‘e tratar diferentemente os casos diferentes’”. Hart
considera que o direito não pode ser entendido apenas em uma perspectiva externa, mas interna,
também. Há centralização na perspectiva empírica da teoria, porquanto sua tese descreve a realidade. A norma de reconhecimento de Hart é um fazer (práticas sociais); não é um ponto de partida
ideal (metafísico), o que a diferencia da grundnorm (norma hipotética fundamental) de Kelsen. A
norma de reconhecimento é realmente empírica. A estrutura do direito proposto constitui um modelo de regras, a saber: primárias (normas de conduta); e secundárias (normas de reconhecimento,
câmbio e adjudicação) (HART, 1994, p. 122-128). Na concepção do positivismo kelseniano, acima
da constituição histórica, há apenas a norma hipotética fundamental (grundnorm), de origem metafísica, por não encontrar seu fundamento de validade em outra norma superior: “Chamamos de
norma ‘fundamental’ a norma cuja validade não pode ser derivada de uma norma superior. Todas
as normas cuja validade podem ter sua origem remontada a uma mesma norma fundamental formam um sistema de normas, uma ordem. Esta norma básica, em sua condição de origem comum,
constitui o vínculo entre todas as diferentes normas em que consiste uma ordem” (KELSEN, 1992,
p. 116). No mesmo sentido, KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. Trad. João Batista Machado. 4. ed.
São Paulo: M. Fontes, 1994 p. 51-52.
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A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza
lógica. Os dois conjuntos de padrões apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas, mas
distinguem-se quanto à natureza da obrigação que oferecem. As regras
são aplicáveis à maneira tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra
estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui
para a decisão (DWORKIN, 2010, p. 39).

No caso dos princípios, há a dimensão do peso ou importância, inexistente nas regras, de sorte que, nas situações de colisão entre princípios,
o intérprete-aplicador deve ter em conta “a força relativa de cada um. Esta
não pode ser, por certo, uma mensuração exata e o julgamento que determina que um princípio ou uma política particular é mais importante que
outra freqüentemente será objeto de controvérsia” (DWORKIN, 2010, p. 42).
Ao contrário, no caso de regras em conflito, uma delas não pode ser válida
(aplicação à maneira “tudo ou nada”)9.
O ponto parece ser que os princípios têm função de criação de obrigações jurídicas, logo devem estabelecer deveres de obediência aos juízes.
É crível sustentar que não há liberdade de escolha desses padrões (discricionariedade em sentido forte), mas, sim, dever de aplicar os princípios
concebidos pelos praticantes do direito e aceitos pela comunidade, isto é,
devemos tratar os princípios ou o conjunto deles como direito, haja vista
que eles podem impor uma obrigação jurídica, da mesma forma com que são
9

A posição de Dworkin não está isenta de controvérsia. Lopes tece severas críticas à tese de Dworkin,
especificamente na postulação sobre a distinção de natureza entre regras e princípios, alinhavada
na obra Levando os direitos a sério: “Uma consulta rápida aos clássicos do pensamento jurídico europeu mostra que várias das dúvidas e dos problemas que assaltam Dworkin já foram enfrentadas.
Assim, por exemplo, sua ideia de que o juiz, ao decidir os casos, deve proceder com certo respeito
a “princípios” que dão forma a toda o sistema jurídico é uma expressão da boa e velha fórmula,
tradicional desde os medievais, da interpretação sistemática [...]. Olhada ainda com mais atenção,
a proposta de Dworkin ignora toda a tradição da hermenêutica, jurídica e não jurídica, produzida
fora do âmbito norte-americano. Assim, problemas de interpretação, também tradicionais para os
juristas não americanos, parecem ser absoluta novidade na exposição de Dworkin” (LOPES, José
Reinaldo de Lima. Princípios e regras. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos.pdf. Acesso em: 06 nov. 2014. Com argumentos idênticos consultar: LOPES, José
Reinaldo de Lima. Juízo jurídico e a falsa solução das regras e princípios. Disponível em: http://
www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/15639-15640-1-PB.pdf . Acesso em: 06 nov.
2014.
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estabelecidas por uma regra jurídica. Vale dizer: os princípios, para Dworkin,
pertencem ao direito e funcionam como normas jurídicas, motivo pelo qual
a tarefa do juiz será a justificação racional do princípio eleito — nos casos
de intercruzamento —, a garantir o máximo de adesão possível e editar a
decisão correta; existem direitos morais, originários de regras morais, ao
lado de direitos legais10.
Faceta de certo modo diferente do entendimento do problema da distinção de regras e princípios11-12 , com bastante prestígio na doutrina pátria,
é abordada por Robert Alexy, segundo o qual os princípios são “comandos
de otimização”, ou seja, “são normas que requerem que algo seja realizado
na maior medida possível, das possibilidades fáticas e jurídicas” (ALEXY,
2002, p. 131-140). Por sua vez, as regras, segundo Alexy, são “comandos
10

11

12

Podemos sustentar que essa ideia apresenta relação com a doutrina kantiana do Direito, logo,
nesse ponto, não parece apresentar total originalidade (LOPES, José Reinaldo de Lima. Juízo jurídico e a falsa solução das regras e princípios. Disponível em: http://www.egov.ufsc.br/portal/
sites/default/files/anexos/15639-15640-1-PB.pdf. Acesso em: 06 nov. 2014. Com idêntico argumento: LOPES, José Reinaldo de Lima. Princípios e regras. Disponível.em:http://www.egov.ufsc.
br/portal/sites/default/files/anexos.pdf. Acesso em: 06 nov. 2014.
Alexy afirma ser Dworkin o iniciador da discussão sobre as diferenças entre regras e princípios:
“Still, it was Ronald Dworkin’s major challenge to H.L. Hart’s version of legal positivism, inititially in “The Model of Rules”, that marked the beginnings of a broad discussion (Dworkin 1967)”
(ALEXY, 2000, p. 294).
Outro enfoque dado pela doutrina é a distinção entre regras e princípios, porque estes são fundamentos da ordem jurídica relativos a valores, ou seja, “as regras estabelecem deveres ou condutas
específicas e não são referentes, de forma direta, a valores que deem sentido de unidade ao direito”, razão pela qual é crível reivindicar que “A despeito do caráter fundante e valorativo dos princípios sua distinção em relação às regras ocorre fundamentalmente pela forma lógico-textual
como se apresentam”. Assim, nada obstante a presença constante dos princípios na experiência
jurídica, a novidade aparentemente decorre da necessidade de compreender, no âmbito da realidade de sociedades complexas, a natureza e o processo de aplicação dessas espécies de normas.
Freitas Filho sustenta: “Os princípios sempre estiveram presentes na experiência jurídica. O que
há, hoje, de diferente em relação aos mesmos é que a teoria jurídica se preocupa com a questão de
entender a natureza e o processo de aplicação de normas que tenham um grau de generalidade
suficientemente alto para poder abarcar a multiplicidade de fenômenos que têm de ser regulados
em uma sociedade altamente complexa como a atual. Nesse sentido há uma novidade no tocante
aos princípios: é opinião corrente em parte significativa da doutrina que o tipo de norma apta a
regular uma sociedade complexa tenha de ser um modelo de norma semanticamente aberto e de
caráter avaliatório” (FREITAS FILHO, 2009, p. 211-212).
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definitivos”, de modo que a diferença entre as espécies de normas não é
apenas de grau, mas de qualidade13.
A distinção, nessa perspectiva, fica mais clara quando se comparam
as soluções dadas nos conflitos entre regras e nas colisões entre princípios,
embora compartilhem o aspecto de que duas normas, quando aplicadas separadamente, conduzem a incompatíveis resultados, ou seja, dois julgamentos (obrigações jurídicas) concretos ou específicos contraditórios (ALEXY,
2000, p. 295).
Segundo Alexy: “Um conflito entre duas regras só pode ser resolvido
pela introdução de uma cláusula de excepção para uma das duas regras ou
declarar pelo menos uma delas inválida”14, enquanto a colisão de princípios
é resolvida por balanceamento (The Balancing Law), que “é uma parte
do que é requerido por um princípio mais abrangente (comprehensive).
Esse princípio mais abrangente é o princípio da proporcionalidade
(Verhältnismäßigkeitsgrundsatz)” (ALEXY, 2002, apud ALEXY, 2003, p.
135). Em outras palavras: na prática, o balanceamento é o princípio da
proporcionalidade, ou um de seus aspectos essenciais.
Assim: “Comandos de otimização são os objetos do balanceamento ou
ponderação. Eles podem ser chamados de ‘the ideal ought’ ou ideais (ALEXY,
1995 apud ALEXY, 2000, p. 300). Um ‘ought’ ideal é algo que deve ser otimizado e, assim, transformado em um ‘ought’ real (ALEXY, 1995 apud ALEXY,
2000, p. 300)”15. Há, portanto, no âmbito do balanceamento, uma implicação
lógica entre os princípios (comandos de otimização) e o “ideal ‘ought’”, ou
seja, existem dois lados da mesma moeda (ALEXY, 2000, p. 301)16. Parece
que os princípios são “ideais” aceitos pela comunidade, que devem ser con13

14
15

16

Rules therefore comprise a decision in the fields o factual and legal possibilities. They are
definitive commands. This means that the difference between rules and principles is a difference
in quality and not only one of degree. Every norm is either a rule or a principle (ALEXY, 1995,
1996, apud ALEXY, 2000, p. 295).
A conflict between two rules can only be solved by either introducing an exception clause into
one of the two rules or declaring at least one of them invalid (ALEXY, 2000, p. 295).

Commands to be optimized are the objects of balancing or weighing. They can be termed “the
ideal ‘ought’” or “ideals” (Alexy, 1995, 203ff.). An ideal “ought” is something that is to be optimized and thereby transformed into a real “ought” (Alexy, 1995, 204) (ALEXY, 2000, p. 300).

These are two sides of the same coin.
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vertidos em obrigação jurídica no caso concreto, por meio dos julgamentos
feitos pelos juízes e tribunais17.
Podemos observar que existem variadas visões sobre o problema das
diferenças entre regras e princípios. É possível sustentar, conforme nosso
objetivo neste trabalho, a necessidade de aproveitarmos os aspectos que
cada uma das posições traz para o problema do discurso jurídico18, especifi17

18

Alexy parece ter aceitado as críticas de Sieckmann de que mandados de otimização não são aptos
à ponderação, porquanto passa a diferenciar “mandados de otimização” da visão dos princípios
como “normas a serem otimizadas”, ou ainda, convertidas em obrigação jurídica no caso concreto: “This in no way says that principle theory in the guise of the optimization thesis collapses; it
simply gives it a sharper focus. A distinction is to be made between commands to be optimized
and commands to optimize. Commands to be optimized are the objects of balancing or weighing.
They can be termed the ideal ‘ought’ or ‘ideals’ (Alexy, 1995, 203ff.). An ideal ‘ought’ is something
that is to be optimized and thereby transformed into a real ‘ought’ (Alexy, 1995, 204). As the
object of optimization, it is placed on the object level. Contrariwise, the commands to optimize,
that is, the optimization commands, are placed on a meta-level. On this level they prescribe what
is to be done with that which is found on the object level. They impose the obligation that their
subject matter, the commands to be optimized, be realized to the greatest extent possible. As
optimization commands they are not to be optimized but to be fulfilled by optimization.
Principles, therefore, as the subject matter of balancing are not optimization commands but
rather commands to be optimized. As such they comprehend an ideal ‘ought’ that is not yet
relativized to the actual and legal possibilities. In spite of this, it is useful to talk about principles
as optimization commands or obligations. It expresses in an altogether straightforward way
the nature of principles. In saying what is to be done with principles, one says all that matters
from the point of view of legal practice. This practical aspect is lent support by a theoretical
consideration” (ALEXY, 2000, p. 300).
Acreditamos que as teorias da argumentação jurídica se configuram relevantes, porque compartilhamos a ideia de que a prática do direito consiste, fundamentalmente, em argumentar
(ATIENZA, 2006, p. 18). Provavelmente, um dos fatores que geram o déficit de fundamentação nas
decisões judiciais é a negligência da maioria dos juristas com os temas da teoria da argumentação
jurídica, embora o interesse tenha crescido, consoante os fatores afirmados por Atienza (2006, p.
15-19). Esclarecemos, embasados no quarto e quinto fator alinhavado por Atienza — a ascensão
da democracia como forma de governo e a consolidação do Estado Democrático de Direito —, que
a coerência das decisões judiciais tem relação com a necessidade de exposição pública de argumentos racionais, pois pensamos que a força persuasiva das razões por meio do debate estabelecido com ideias contrárias é elemento constitutivo da democracia e legitimador da função do juiz.
A preocupação com a teoria da argumentação parece importante, porque suas bases possibilitam
a prestação de contas (accountability) pelos juízes, na medida em que possibilita a demonstração
pública das razões que fundamentam as decisões jurídicas. Vale dizer: a coerência das decisões
por meio de argumentos racionais transparentes é exigência do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, Maccormick (2008, p. 36-37) afirma em trecho ilustrativo: “Assim, surgem as
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camente no que toca à motivação e à publicidade. Sem perder de vista a ideia
de que os pontos de partida de um sistema jurídico são os mesmos pontos
de partida de outros sistemas normativos. Compartilhamos a reivindicação
de Alexy (2011, p. 31):

De importância central para isso é a ideia de que o discurso jurídico
é um caso especial do discurso prático geral. O que os discursos jurídicos têm em comum com o discurso prático geral consiste em que,
em ambas as formas de discurso, trata-se da correção de enunciados
normativos. Fundamentar-se-á que tanto com a afirmação de um enunciado prático geral como com a afirmação ou pronunciamento de um
enunciado jurídico, levanta-se uma pretensão de correção. No discurso
jurídico, trata-se de um caso especial, porque a argumentação jurídica
ocorre sob uma série de condições limitadoras. Entre essas, devem-se
mencionar especialmente a sujeição à lei, a consideração obrigatória
dos precedentes, seu enquadramento na dogmática elaborada pela
Ciência do Direito organizada institucionalmente, assim como – o que
não concerne, todavia, ao discurso científico-jurídico – as limitações
das regras do ordenamento processual.

O reconhecimento de obediência aos parâmetros epigrafados nos
discursos jurídicos apenas é possível por intermédio de fundamentação
racional clara, disponível — logo, pública —, aos destinatários da função
jurisdicional, sem importar a consolidação final do julgamento, se procedente
ou improcedente a demanda19. Acreditamos que os argumentos utilizados nas

19

disputas acerca da interpretação correta dos materiais jurídicos, sobre a correta interpretação
das provas, sobre a correta avaliação dos elementos de prova em conflito, sobre a caracterização
adequada dos fatos provados ou confessados, ou sobre sua relevância com relação aos materiais
jurídicos apresentados. Essas disputas não são um tipo de excrescência patológica em um sistema
que deveria de outra forma funcionar tranquilamente. Elas são um elemento integrante de uma
ordem jurídica que esteja funcionando de acordo com os ideais do Estado de Direito. Isso porque
esse princípio insiste na apresentação pelo governo de base jurídica adequada a qualquer ação,
completada pelo direito de todos os indivíduos de questionar as bases jurídicas apresentadas
pelo governo para suas ações”. E conclui: “A ideia de Estado de Direito sugerida aqui insiste no
direito de defesa de questionar e rebater a causa que lhe é apresentada. Não há segurança contra
os governos arbitrários a não ser que esse questionamento seja livremente permitido, e sujeito a
apreciação por agentes do Estado separados e distanciados daqueles que conduzem as acusações
penais”.

Nesse sentido: “O direito de acesso à justiça implica o direito ao processo, entendendo-se que o
jurisdicionado postula um direito a uma decisão final incidente sobre o fundo da causa, sempre
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decisões não podem ser endereçados exclusivamente às partes do processo,
mas a todos do povo, titular da parcela de poder de que se investe o juiz.

3 Princípio da motivação

A necessidade de argumentação racional como corolário da democratização do processo e do Estado Democrático de Direito externada no
tópico anterior deve ser a premissa adotada na interpretação do princípio da
motivação. �����������������������������������������������������������������
No Brasil, em face da “rarefeita tradição democrática”, o fenômeno do “contínuo repensar do processo” é ainda mais drástico, por conta “de
elites governantes avessas às críticas populares”. Segundo Almada (2005,
p. 102), significa:
Na versão pós-moderna, concebida para que a atividade jurisdicional
seja capaz de efetivamente satisfazer as necessidades dos litigantes
numa dimensão justa e participativa, a garantia da publicidade nada
mais significa senão a clara incorporação pelo processo dos ideais da
democracia. De fato, somente o Estado de Direito é que pode dar vazão
plena à recomendação constitucional de revelação interna e externa
(popular) dos atos judiciais, permitindo que o processo angarie adesão
e legitimidade social.

Nesse contexto, sempre conexo com a motivação, está o princípio da
publicidade, inserido no catálogo de garantias constitucionais, que possui
dois matizes, correspondentes à suas funções no processo: o interno, que,
aliado ao contraditório, serve aos sujeitos considerados como partes diretamente ligadas ao litígio discutido; e o da publicidade externa, que se assenta
“na necessidade de controle público da atividade jurisdicional”, haja vista
que o processo moderno não admite mais a repulsa à ciência (informação)

que haja cumprido e observado os requisitos processuais da ação e de seu prolongamento até o
fim, isto é, eventuais recursos interpostos. Ou seja, no direito de acesso à justiça inclui-se o direito de obter uma decisão fundada na lei, embora dependente da observância de certos requisitos
ou pressupostos processuais, legalmente consagrados. Por isso, a efetivação de um direito ao
processo não equivale necessariamente a uma decisão favorável: basta uma decisão fundada no
direito, quer seja favorável ou desfavorável às pretensões deduzidas em juízo” (GERAIGE NETO,
2003, p. 33).
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dos elementos da causa. Há a necessidade de prestação de contas pelos juízes
(accountability)20 como finalidade da publicidade. Vale dizer:

A opinião pública debruça-se sobre o processo judicial à cata de pecadilhos e deslizes dos agentes responsáveis pela sua condução do
mesmo modo que o faz relativamente às demais atividades do Estado,
exigindo que lhe sejam prestadas contas reais e efetivas, sem que os
juízes, embora independentes, possam se pôr à margem desse controle. A doutrina não discrepa do sentimento popular que pugna pela
fiscalização concentrada e difusa da atividade jurisdicional, bastando
mencionar Cappelletti, para quem é necessária a responsabilização
dos juízes perante a sociedade, quer no plano jurídico, sempre que
haja violação injustificada dos deveres que sobre eles recaem (responsabilidade administrativo-disciplinar, penal e civil), quer no plano
social, por meio das críticas acadêmicas e dos órgãos de comunicação
de massa (ALMADA, 2005, p. 109-110).

No que tange ao aspecto externo da publicidade, existe íntima intrincação lógica com a motivação das decisões judiciais������������������
como
�����������������
forma de legitimação popular da atividade jurisdicional. A interrelação tem essencial
contribuição para a racionalização do sistema de administração da justiça.
A motivação, por razões decorrentes da ideologia democrática, passou a ser
um mecanismo capaz de assegurar o controle externo, da parte do povo, sobre o modo com que o juiz exercita o poder que lhe é confiado (publicidade
externa) (ALMADA, 2005, p. 117-118).
Nesse sentido, o âmbito externo da publicidade configura elemento
de legitimidade da autoridade do juiz, porquanto esse agente público, também, é um delegado do povo. Há a necessidade de serem demonstrados os
fundamentos de fato e de direito das decisões judiciais, a fim de que tais
fundamentos possam ser discutidos e controlados pelo auditório externo
de forma difusa (ALMADA, 2005, p. 119-120).
20

De modo simplificado, podemos traduzir a expressão inglesa como “prestação de contas”, porém,
o sentido é mais elástico, porquanto accountability “é um dos requisitos do Estado de Direito
segundo o qual ocupantes de cargos públicos devem responder pelas suas ações segundo regras
jurídicas preestabelecidas e segundo as previsões legais que determinam o limite do exercício
do poder pelos órgãos do Estado”, logo “A noção de accountability é, portanto, um antídoto em
relação ao arbítrio e tem como pressuposto o fato de que o Judiciário possui um enorme poder e
deve ser publicamente responsável” (FREITAS FILHO, 2007, p. 42).
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Positivada, a publicidade (art. 5°, LX, e art. 93, IX, CF) significa que
“todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos”. O
princípio, como de resto todos os outros, não possui caráter absoluto, pois
pode sofrer restrições para a proteção de valores como a “defesa da intimidade” e o “interesse social”, como previsto na própria Constituição, art.
5°, LX, e art. 93, IX, da CF (MOREIRA, 2009, p. 51). Todavia, a aplicação do
princípio da proporcionalidade (balanceamento) na restrição à garantia deve
manter a premissa já dissertada, principalmente quanto ao matiz externo
da publicidade, de tal modo que:

Sem que caibam generalizações no tratamento que se deve dedicar
à publicidade externa quando estiver em jogo o interesse público ou
social, é apenas no caso concreto que serão reveladas as razões eventuais de se mostrar aconselhável a sua restrição, em maior ou menor
grau. Não obstante seja impossível a sistematização dos casos que
justificam a excepcional supressão da garantia processual da publicidade no plano extraprocessual, é possível, perfeitamente associá-los,
grosso modo, à necessidade de resguardo da eficácia operacional do
procedimento, em cujo contexto se inserem as situações de ameaça à
imparcialidade do julgador e de deturpação dos institutos processuais
relacionados à postulação e defesa, instrução probatória e decisão da
causa. Sempre que, enfim, for possível identificar a ameaça de realização, pelo processo, dos papéis instrumentais que lhe tocam no plano
da resolução do conflito, especialmente à luz do devido processo legal
e do contraditório, será cabível a restrição do princípio da publicidade
externa (ALMADA, 2005, p. 137-138).

Foi com o advento da Constituição Federal de 1988 que a obrigação
de se motivarem as decisões judiciais passou ao status de garantia constitucional21. Segundo Moreira (2009, p. 52):
21

Podemos sustentar que a história brasileira apresenta enorme mosaico de leis que preconizavam a obrigação de se fundamentar as decisões judiciais. Desde períodos anteriores à própria
configuração política de nosso país como Estado independente (Ordenações Filipinas, 1603) até
a emancipação política, a obrigatoriedade de fundamentação sempre esteve presente entre nós.
O famoso Regulamento 737, de 25 de novembro de 1850, foi o primeiro ato legislativo genuinamente nacional a tratar do assunto. A partir do advento da Constituição de 1891, os Estados
passaram a ter competência federativa para legislar sobre direito processual, quando surgiram
os Códigos Estaduais, que se limitaram a copiar os velhos preceitos herdados das Ordenações do
Reino. A Constituição Federal de 1937, art. 16, XVI, restabeleceu a unidade legislativa em matéria
processual e a regra de se fundamentarem as decisões judiciais passou a fazer parte do Código de
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A ele se submetem todos os pronunciamentos de órgãos judiciais, de
quaisquer instâncias. Não ficam excluídas as decisões qualificáveis
como discricionárias: é indispensável que se possa saber se o órgão
exercitou bem sua discrição. Ainda quando a lei autorize o juiz a fundamentar a decisão “de modo conciso” (CPC, art. 165, fine), como faz
quanto às decisões interlocutórias, isso de maneira alguma importa
dispensá-lo do dever de expor as razões, de fato e de direito, que lhe
sustentam a conclusão: fundamentação concisa não é o mesmo que
ausência de fundamentação.

Podemos dividir as funções de fundamentação das decisões judiciais22
em duas. A primeira, endoprocessual, que predominou durante muito tempo
na doutrina, consiste em identificar “a obrigação da motivação das decisões
judiciais como um simples instrumento técnico processual posto a serviço
da exigência de funcionamento do processo e da organização centralizada
da magistratura” (NOJIRI, 1998, p. 30). A garantia era de ordem meramente
instrumental, isto é, como uma regra voltada apenas para um melhor funcionamento dos mecanismos processuais.
Evidentemente, a exclusividade desse viés é insuficiente a cumprir
a garantia de fundamentação, tendo em vista as exigências inerentes à democratização do processo e ao Estado Democrático de Direito. Na visão de
Nojori (1998, p. 31-32):
Assim, fica claro que os aspectos endoprocessuais são insuficientes
para revelar todas as facetas que o dever de fundamentar as decisões
judiciais implica. Se acaso a fundamentação só se prestasse para que
os juízes de instância superior pudessem melhor conhecer as razões
pelas quais um juiz de instância inferior decidiu desta ou daquela forma, não haveria necessidade de se fundamentar uma decisão de última
instância, o que, vimos, não é verdadeiro.

22

Processo Civil de 18 de setembro de 1939. O atual Código de Processo Civil, promulgado em 1973,
expressa, em várias disposições, a necessidade de se fundamentarem as decisões (NOJIRI, 1998,
p. 28).

Segundo Nojori (1998, p. 35): “Portanto, quando a Lei Maior fala em decisão judicial, entendemos
que tal expressão diz respeito a toda manifestação judicial de conteúdo decisório que possa causar gravame à parte ou ao interessado no processo. E a verificação deste prejuízo deve poder ser
aferida por critérios objetivos. É preciso que o provimento não motivado implique real agravamento de uma dada situação, vale dizer, que tenha havido uma deterioração na esfera jurídica do
destinatário da decisão”.
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Entendemos que, apesar de dar ao processo um cunho racional, a função endoprocessual da fundamentação das decisões judiciais revela
apenas uma das vertentes deste instituto jurídico, restando inexplorados aspectos fundamentais do mesmo.

A segunda, que queremos sublinhar, é a perspectiva extraprocessual.
Esta parece decorrer logicamente do Estado Democrático de Direito23, conforme preconizado no art. 1º da CF. O adjetivo, por assim dizer, “democrático”,
a qualificar o Estado de Direito tem a finalidade de compatibilizar o referido
princípio com o democrático. Na visão de Moreira (1980, p. 90):
O controle extraprocessual deve ser exercitável, antes de mais nada,
pelos jurisdicionados in genere, como tais. A sua viabilidade é condição
essencial para que, no seio da comunidade, se fortaleça a confiança
na tutela jurisdicional — fator inestimável, no Estado de Direito, da
coesão social e da solidez das instituições.

Desse modo, a Constituição estruturou-o de forma a contemplar
a participação popular como um dos mais importantes instrumentos de
exercício político à disposição dos cidadãos, de sorte que o uso de qualquer
parcela de poder deve ser seguido da prestação de contas ao povo. A fundamentação irracional, incompleta ou opaca — sem levar em conta todas as
circunstâncias de fato e de direito que cercam o caso —, é absolutamente
incompatível com o princípio fundamental esgrimido. As opções valorativas, comumente feitas pelos juízes, haja vista a natureza aberta das normas
constitucionais24, devem ser detalhadas e explicitadas de modo exaustivo
23

24

“A fórmula do Estado de Direito (Rechtsstaat) é de origem germânica. Foi Carl Th. Welcker, em
sua obra Die letzen Gründe Von Recht, Staat und Strafe, de 1813, que criou essa expressão”. A ideia
originária era a necessidade de organização e regulação da atividade estatal por princípios racionais. “O Estado não poderia servir a fins transcendentais de caráter divino, nem de interesses
daqueles que governam, mas de todos os indivíduos que o integram, garantindo a liberdade, a segurança e a propriedade”. Hoje o conceito de Estado de Direito pode ser sintetizado como aquele
que se subordina à lei, isto é, como o Estado que se curva diante do direito que ele próprio criou
(NOJIRI, 1998, p. 32).
A doutrina refere-se ao fato de que nada obstante se configurarem norma jurídica, as constituições trazem dispositivos cujo conteúdo envolve não só comandos normativos, mas opções fundamentais de um Estado e de uma sociedade em determinada época histórica; bem como a declaração de direitos fundamentais. São preenchidas por valores fundamentais e princípios essenciais
a uma determinada nação (COELHO, 2003, p. 89). É composta essencialmente por “normas abertas”, que se distinguem das “normas fechadas”, porque nestas o modo de aplicação é subsuntivo
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ao auditório público. “���������������������������������������������������
Com efeito, considerando a dimensão de seu significado jurídico-político, desponta, na atualidade, a necessidade de controle
(extraprocessual) “generalizado” e “difuso” sobre o modus operandi do juiz
no tocante à administração da justiça” (TUCCI, 2010, p. 257-265).
Nesse sentido, aparentemente, a redação do art. 476 do PL
8.046/2010 está de acordo com a exigência supracitada, porquanto não
considera fundamentada a sentença que: I – se limita à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo; II – empregue conceitos jurídicos
indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III – invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV
– não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (parágrafo único do art. 476
do PL 8.046/2010). Vale dizer, o legislador parece querer reforçar a garantia
das motivações racionais aqui defendidas em seu matiz extraprocessual.
O Judiciário aparentemente exerce o papel de controle, em defesa
das minorias, ou seja, serve à salvaguarda de direitos individuais e contra
eventuais opressões das maiorias. Em outras palavras:
O Poder Judiciário difere do Poder Executivo e do Poder Legislativo.
Estes se pautam por outros valores, que felizmente são estranhos ao
exercício da magistratura. O juiz, ao contrário do político, exerce uma
função eminentemente técnica, e não deve se preocupar em agradar
as maiorias (busca de votos); sua principal função consiste em aplicar a lei ao caso concreto, não devendo levar em consideração se tal
aplicação satisfaz ou não a vontade de uma certa parcela da sociedade.
Para o juiz importa a decisão que obedeça a determinados parâmetros
já previstos anteriormente em lei (NOJIRI, 1998, p. 33).

No Brasil, o importante papel que o Poder Judiciário exerce de democratização da sociedade só se satisfaz plenamente por meio da fundamentação. O povo deve ser informado sobre os parâmetros utilizados nos
julgamentos, mister que só se realiza por argumentação racional e publicidade (accountability).

direto, enquanto aquelas exigem do aplicador um esforço interpretativo adicional: “a aproximação valorativa, ou seja, uma avaliação prévia do caso concreto cotejado à previsão normativa para
que, considerada a situação fática específica, se possa determinar, na ratio decidendi, a regra a ser
aplicada”(FREITAS FILHO, 2009, p. 10).
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Fica clara a insuficiência da função exclusivamente endoprocessual
da fundamentação de decisões judiciais. O dispositivo legal (art. 476 do PL
8.046/2010) concretiza a função extraprocessual da fundamentação.
Com efeito, a função extraprocessual transcende a visão exclusivamente formalista e materializa a ideia de que os princípios da motivação e da
publicidade servem, na verdade, a prestar contas do exercício do poder pelos
juízes ao verdadeiro detentor do poder, o povo, em ordem a democratizar a
função judicial do Estado. Defendemos que é essa a interpretação que deve
ter o artigo 476 do PL 8.046/2010.
É necessário destacar, ainda, a conexão entre os princípios da motivação e da publicidade:

Existe, pois, uma inabalável conexão entre o princípio da publicidade e o que prescreve o dever de fundamentar as decisões judiciais.
Apesar de este último possibilitar ao cidadão a efetiva participação
no controle da juridicidade dos atos emandados do poder público,
é a publicidade do ato decisório processual que torna efetiva a aplicação real do enunciado no art. 93, IX, da CF, servindo como um
instrumento de eficácia da regra que obriga à fundamentação das
decisões (NOJIRI, 1998, p. 34).

É essencial que haja certa previsibilidade nas condutas dos juízes,
haja vista que o ordenamento jurídico (regras e princípios) é concebido de
modo compartilhado, bem como que as decisões judiciais guardem certa
sistematicidade na aplicação dos princípios do direito.
Apenas com a transparência nos argumentos é possível verificar o
respeito aos parâmetros definidos historicamente pela Ciência do Direito,
jurisprudência e princípios, bem como os critérios utilizados pelo juiz nas
decisões judiciais dos casos, especificamente suas escolhas valorativas. Sem
conhecimento público da fundamentação, não há como verificar a obediência
ao princípio da igualdade — tratamento igual a casos iguais —, também, corolário do Estado Democrático de Direito, de modo a tornar o acesso efetivo
à justiça um postulado meramente formal.

Conclusão

O Direito Processual Constitucional no Brasil encontra-se consolidado, sobretudo depois da promulgação da Constituição de 1988. Esse
fenômeno leva à conclusão inevitável de que as normas constitucionais so-
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bre processo, sobretudo as dispositivas de princípios, possuem natureza de
direitos fundamentais.
Esse status torna essencial a consciência sobre as consequências da
escolha constituinte pelo Estado Democrático de Direito. O princípio democrático, qualificador do Estado de Direito, torna a titularidade do poder
exclusividade do povo, de modo que todos os agentes públicos investidos
de parcela de poder devem prestar contas ao povo.
Os princípios da motivação e da publicidade — intrincados logicamente — no processo exercem, também, a finalidade de prestação de contas
pelos juízes (accountability). A função endoprocessual (interna) ostentada
por estes postulados é insuficiente. A obediência ao Estado Democrático de
Direito somente se materializa com o cumprimento da função extraprocessual (externa). Por essa razão, as escolhas valorativas feitas pelos juízes,
comuns na interpretação de normas abertas (como por exemplo, as constitucionais) devem ser exaustivamente explicitadas, por meio de argumentos
racionais coerentes com o sistema de princípios. O juiz não pode escapar
dos parâmetros definidos para o exercício do poder jurisdicional, sob pena
de lhe faltar legitimidade.
Sem transparência no exercício da atividade jurisdicional, o acesso
efetivo à justiça fica prejudicado, tendo em vista a falta de previsibilidade nas
decisões judiciais. A fundamentação opaca leva o cidadão a procurar outros
meios de solucionar suas demandas e gera desconfiança sobre a instituição
do Poder Judiciário, porquanto conduz a desigualdades, isto é, soluções diferentes para casos semelhantes.
O dispositivo legal (art. 476 do PL 8.046/2010) concretiza a função
extraprocessual da fundamentação, que transcende a visão exclusivamente
formalista e materializa a ideia de que os princípios da motivação e da publicidade servem, na verdade, a prestar contas do exercício do poder pelos
juízes ao verdadeiro detentor do poder, o povo, em ordem a democratizar a
função judicial do Estado. É essa a interpretação que deve ter o artigo 476
do PL 8.046/2010.
Portanto, cabe ao juiz democraticamente fundamentar suas decisões. O discurso externado deve ser submetido ao crivo racional de todos
(publicidade e motivação) — accountability —, exatamente nos moldes do
que determina a Constituição (CF, art. 93, IX e X). Em outras palavras, deve
ser possível verificar a correção dos argumentos utilizados pelos juízes e
criticá-los publicamente.
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A conciliação no novo Código de Processo Civil e a teoria
norte-americana do litígio
Pedro Felipe de Oliveira Santos1

1 Introdução
Surpreendem os números dos órgãos judiciários federais norte-americanos, que anunciam que mais de 95% de seus casos em matéria
cível não chegam a julgamento por um magistrado. Ler essa estatística conduz à constatação do poderio que a conciliação alcançou como método de
resolução de conflitos no sistema de justiça americano. Afinal, ainda que
não se possa afirmar que a totalidade desses casos não julgados tenha sido
findada pela conciliação (uma vez que existem algumas outras possibilidades
de extinção prematura do processo judicial), sabe-se que essa estatística é
alcançada, majoritariamente, em virtude do alto número de acordos firmados
pelas partes no curso de demandas (EISENBERG; LANVERS, 2009, p. 111;
SHAVELL, 2004, p. 410).
Esses números são resultado de dois principais aspectos: (I) aprofundamentos dos estudos e das pesquisas empíricas sobre teoria do litígio,
abrangendo uma análise consistente do comportamento das partes no curso
do processo judicial (“O que leva as partes a conciliarem?”); e, a partir das
conclusões obtidas, (II) o desenvolvimento de uma política sistêmica de
conciliação implementada concreta e objetivamente pelas autoridades dos
sistemas de justiça (“Como estimular as partes a conciliarem mais?”).
O presente artigo pretende apresentar brevemente as principais diretrizes dos mais recentes estudos sobre conciliação, no âmbito da teoria do
litígio norte-americana, com vistas a, em seguida, analisarem-se dois pontos:
(I) as contribuições que os referenciais norte-americanos podem trazer ao
nosso sistema processual, no intuito de aperfeiçoamento dos instrumentos
de estímulo à conciliação; e (II) a observância desses referenciais de aper1
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feiçoamento pelos projetos do novo Código de Processo Civil aprovados pela
Câmara e pelo Senado Federal.

2 Teoria do litígio

No âmbito da Análise Econômica do Direito, a teoria do litígio apresenta quatro conceitos básicos, de grande relevância, acerca do processo
judicial e os seus efeitos individuais e sociais:
a) custos individuais da demanda: soma de custas, taxas, honorários
periciais, honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, e outras verbas de pagamento individual, suportados por cada litigante;

b) benefícios individuais da demanda: montante financeiro advindo de
eventual conciliação ou de julgamento procedente do pedido deduzido
pelo autor;
c) custos sociais da demanda: soma dos custos individuais dos autores, dos réus e do Estado na condução da demanda e possíveis custos
indiretos suportados pela sociedade;
d) benefícios sociais da demanda: articulação dos autores sociais e alteração de seu comportamento, a partir dos precedentes firmados, com
aumento do bem-estar social.

Quando se pretende verificar a possibilidade de acordo em demandas
judiciais, outras duas variáveis também devem ser analisadas:

a) mínimo montante aceitável pelo autor: expectativa de montante a
ser ganho em juízo, em caso de julgamento procedente dos pedidos,
subtraídos os custos individuais da demanda (caso o processo siga
até a fase cognitória);
b) máximo montante pagável pelo réu: expectativa de montante a ser
perdido em juízo, em caso de julgamento procedente dos pedidos do
autor, somados com os custos individuais da demanda (caso o processo
siga até a fase cognitória).

Estudos empíricos comprovaram que existe probabilidade de acordo
em demandas judiciais quando o mínimo montante aceitável pelo autor é
menor que o máximo montante pagável pelo réu (SHAVELL, 2004, p. 403).
Em geral, autor e réu possuem convicções e previsões próprias (distintas ou não) acerca do resultado de eventual julgamento da demanda em
curso, seja pela procedência ou pela improcedência do pedido. Considerando
essa constatação basilar, confira-se o seguinte exemplo hipotético:
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Autor ajuíza ação contra a Caixa Econômica Federal, em que pleiteia
compensação por danos morais, em decorrência de eventual cobrança indevida de fatura.
• Circunstância 1: o autor acredita que tem alta chance de êxito (70%)
de obter R$ 10.000,00 (dez mil reais) em eventual julgamento procedente da
demanda, com custo individual no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em
virtude do pagamento de honorários contratuais ao seu advogado e outras
despesas.
• Mínimo montante aceitável pelo autor: [(70% x R$ 10.000,00) –
R$ 2.000,00] = R$ 5.000,00.
• Circunstância 2: A Caixa Econômica Federal acredita que tem média
chance de êxito (50%) e eventual julgamento da demanda implicaria custos
de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
• Máximo montante pagável pela CEF: [(50% x R$ 10.000,00) +
R$ 2.500,00] = R$ 7.500,00.
Balanceadas as expectativas de custos e de benefícios no caso acima
delineado, alcança-se um mínimo montante aceitável pelo autor menor do
que um máximo montante pagável pela CEF, o que implica a conclusão de
que, nessa situação, há possibilidade concreta de conciliação.
Consoante esse postulado, algumas outras conclusões são imperiosas,
expostas concisamente a seguir:
a) um acordo mutuamente benéfico existirá se a diferença entre os
montantes relativos às expectativas de ganho pelo autor e às expectativas de perda pelo réu não ultrapassar a soma dos prováveis custos
de julgamento do autor e do réu (no exemplo acima, diferença entre as expectativas de ganho e de perda: R$ 7.000,00 – R$ 5.000,00 =
R$ 2.000,00; soma de prováveis custos: R$ 2.500,00 + R$ 2.000,00 =
R$ 4.500,00);
b) quanto mais se aproximarem as expectativas e as previsões do autor e do réu acerca do resultado de eventual julgamento (maior ou
menor probabilidade de êxito da demanda), maior a probabilidade
de conciliação;
c) quanto maior a diferença entre o valor de ganho esperado pelo
autor e o valor de perda previsto pelo réu, em caso de eventual êxito
da demanda, menor a possibilidade de acordo;

d) quanto mais alto o conteúdo econômico da demanda, menores são
as chances de conciliação. Afinal a divergência natural de convicções
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(probabilidade de êxito) entre o autor e o réu, aplicada sobre os valores
esperados de ganho ou de perda por cada um deles, ensejará montantes
muito díspares. Assim, dificilmente a diferença entre os montantes relativos às expectativas de ganho pelo autor e às expectativas de perda
pelo réu ultrapassará a soma dos custos individuais de cada um deles;
e) quanto maiores os custos individuais da demanda, maior a probabilidade de conciliação, pois, nesse caso, é maior a probabilidade de a
soma dos custos individuais do autor e do réu ultrapassar a diferença
entre os montantes relativos às expectativas de ganho pelo autor e às
expectativas de perda pelo réu;
f) quanto mais distintas as convicções do autor e do réu sobre a possibilidade de êxito do pedido, em caso de julgamento pelo magistrado,
menor a possibilidade de acordo.

Nesse ponto, cabe salientar que a alta probabilidade de acordo não
implica necessariamente a sua realização. Há diversas outras variáveis a
serem analisadas, como, a título de exemplo, o fato de o réu ou de o autor
desejar firmar um precedente sobre o tema e, portanto, recusar o acordo, por
mais que seja economicamente vantajoso. Por sua vez, a aversão ao risco é
outro ponto de interferência. Sabe-se que levar uma demanda a julgamento
pelo magistrado é um empreendimento de risco, cujas consequências são
desconhecidas, não apenas pelo conteúdo da sentença a ser emanada, mas
pela repercussão que um precedente pode ensejar às partes e a terceiros, em
termos de custos indiretos. Nesse sentido, quanto maior a aversão ao risco,
maior a probabilidade de conciliação, ainda que se fuja à regra matemática
acima exposta.
Reunidas e ponderadas todas essas nuances, depreende-se que o
ponto nevrálgico para o alcance da conciliação, sob a perspectiva da teoria
do litígio, é a simetria de informações entre autor e réu acerca da demanda
deduzida em juízo. Quanto mais elementos empíricos, documentos e outros
meios de prova são por eles partilhados e discutidos, menor é a assimetria
de dados entre as partes. Como consequência, as suas convicções sobre as
possibilidades reais de êxito ou de perda do processo tendem a se aproximar,
o que implica, matematicamente, maior probabilidade de se obter um acordo.
Por outro lado, quando autor e réu superdimensionam equivocadamente
as suas próprias chances de julgamento procedente ou improcedente dos pedidos, percebe-se um aumento da assimetria entre as suas previsões, reduzindo-se
a probabilidade da conciliação. Em regra, essa circunstância ocorre quando as
informações sobre o caso — elementos empíricos, documentos e outros meios
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de prova — não são devidamente partilhadas, seja por estratégia processual
de uma das partes, seja por falha de comunicação,

3 O modelo brasileiro e o projeto do novo Código de Processo
Civil

O sistema de justiça brasileiro vive, nas últimas décadas, uma expansão sem precedentes dos mecanismos de solução alternativa de conflitos,
com ênfase na conciliação e na arbitragem.
A conciliação foi alçada à condição de política institucional de acesso
à justiça pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Política Nacional de
Tratamento dos Conflitos de Interesses, que visa a assegurar a conciliação e a
mediação das controvérsias entre as partes, assim como prestar atendimento
e orientação aos cidadãos.

Os tribunais pátrios foram instados a organizar núcleos consensuais
para a resolução de conflitos, inclusive na modalidade pré-processual, em
parcela ampla das causas de sua competência, inclusive de natureza criminal
(quando cabível).

São inúmeros os avanços obtidos, notadamente evidenciados pelas
exitosas estatísticas obtidas pelas Semanas Nacionais de Conciliação (http://
www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica/conciliacao/semana-nacional-de-conciliacao). A título de exemplo, o evento de 2013, ocorrido de
02/12/2013 a 06/12/2013, alcançou a média de 51,60% de acordos homologados (53,80% na Justiça Estadual; 80,25% na Justiça Federal; e 30.04% na
Justiça Trabalhista) e envolveu um montante total de R$ 1.042.953.598,73
(um bilhão, quarenta e dois milhões, novecentos e cinquenta e três mil e
quinhentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos).

No entanto, dois pontos ainda precisam ser aperfeiçoados na política
de conciliação brasileira.
O primeiro ponto é o escasso número de pesquisas empíricas sobre
esse fenômeno no Brasil. Sem estudos consistentes sobre os comportamentos
das partes e os custos e benefícios sociais e individuais da conciliação, não
se obtém um diagnóstico preciso desse método de resolução de conflitos no
Brasil, o que certamente contribuiria para subsidiar um aprofundamento de
nossa política, adaptada às nossas peculiaridades contextuais.
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O segundo ponto tem dimensão cultural e consiste na visão adversarial e competitiva que ainda persiste no comportamento das partes
na condução do processo, ainda que durante a tentativa de conciliação.
Trata-se do sistema de barganha distributiva, caracterizado pelos seguintes
aspectos: (I) escassa troca de informações entre as partes, de modo que os
negociadores omitem dados importantes que possam enfraquecer as suas
ofertas ou até falseiam informações; (II) as partes acreditam erroneamente
que as próprias chances de êxito da demanda são altas, considerando que
a carência de informações concretas sobre a demanda; (III) os recursos
(tempo, dinheiro, benefícios psicológicos) são percebidos como limitados;
(IV) uma vitória para um lado requer necessariamente uma perda para o
outro; (V) os interesses das partes não são, ou não parecem ser, interdependentes; (VI) os relacionamentos futuros entre as partes têm uma prioridade
menor do que os ganhos essenciais imediatos; (VII) as partes assumem que
a barganha consiste na maneira de resolver seus problemas; e (VIII) as
partes não estão familiarizadas com outras abordagens para a negociação
ou outras abordagens são julgadas como inadequadas ou inaceitáveis.

Todos os sistemas processuais que obtiveram avanços nos mecanismos de resolução consensual de conflitos induziram as partes ao abandono
do sistema de barganha distributiva, em prol do sistema de ganhos mútuos.
Trata-se de uma nova abordagem, em que a conciliação é vislumbrada como
um processo construtivo, que busca a solução de problemas com enfoque na
integração de interesses. As partes concluem a relação processual com um
fortalecimento da relação social/contratual preexistente à disputa, mediante:
(I) capacidade de desenvolvimento de soluções criativas que permitam a
compatibilização de interesses aparentemente contrapostos; (II) capacidade das partes ou do condutor do processo de motivar todos os envolvidos
para que prospectivamente resolvam as questões sem atribuição de culpa;
e (III) pela disposição das partes e do condutor em abordar, além das
questões juridicamente tuteladas, todas e quaisquer questões que estejam
influenciando a relação social/contratual das partes, com exposição clara
e objetiva dos fatos subjacentes.
Trata-se de um sistema que reproduz totalmente o cerne das conclusões apresentadas pela Análise Econômica do Direito, no âmbito da teoria
americana do litígio, no sentido de que a conciliação acontece com maior
probabilidade quando a assimetria de informações entre as partes é reduzida
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a partir de uma discussão ampla de todos os pontos tangentes à relação
social/contratual por elas entabuladas.

No caso do sistema brasileiro, convém observar se o projeto do novo
Código de Processo Civil, na versão em processo de aprovação pela Câmara
dos Deputados (PL 8.046/2010), contempla esses necessários enfoques.

O projeto traz capítulo específico sobre a audiência de conciliação
ou de mediação, nos seguintes termos:
CAPÍTULO V

Da audiência de conciliação ou de mediação

Art. 335. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for
o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência
de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias,
devendo ser citado o réu com pelo menos vinte dias de antecedência.

§ 1º O conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente
na Audiência de conciliação ou de mediação, observando o disposto
neste Código, bem como as disposições da lei de organização judiciária.

§ 2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à mediação e à conciliação, não excedentes a dois meses da primeira, desde que necessárias
à composição das partes.
§ 3º A intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu
advogado.
§ 4º A audiência não será realizada:

I – se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na
composição consensual;
II – no processo em que não se admita a autocomposição. [...]

Trata-se de substancial distinção entre os sistemas vigente e futuro o
estabelecimento da citação do réu para que compareça à audiência de conciliação, da qual participará conciliador ou mediador. Nesse sentido, institui-se
a audiência de conciliação como regra no procedimento comum ordinário,
a menos que as partes expressamente se manifestem em sentido contrário.

No entanto, a mudança primordial é a indicação dos conciliadores e
dos mediadores como função auxiliar à justiça, nos termos dos artigos 144
a 153 do projeto, uma medida que profissionaliza esse grupo e estabelece
regras objetivas para a sua atuação. Confiram-se alguns dispositivos:
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Seção V
Dos conciliadores e dos mediadores judiciais
Art. 144. Cada tribunal pode criar setor de conciliação e mediação ou
programas destinados a estimular a autocomposição.
§ 1º A conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da
independência, da neutralidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade e da informalidade.
§ 2º A confidencialidade se estende a todas as informações produzidas
ao longo do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim
diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes.
§ 3º Em virtude do dever de sigilo, inerente à sua função, o conciliador
e o mediador e sua equipe não poderão divulgar ou depor acerca de
fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação.

A importância desse avanço é elementar: num contexto em que há
entraves culturais a serem vencidos para que a conciliação se consolide
como técnica de solução de conflitos (especialmente em virtude do espírito
adversarial que as partes assumem em face do litígio), a figura do conciliador
assume a essencial função de aproximá-las. Trata-se da melhor ferramenta
de que dispõe o direito processual para vencer a barreira da assimetria de
informações e de previsões entre autor e réu acerca dos elementos específicos da demanda. Nesse sentido, dispõe o artigo 145, § 1º, do projeto,
que “o conciliador poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a
utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as
partes conciliem”. Por sua vez, o § 2º do mesmo dispositivo afirma que “o
mediador auxiliará as pessoas interessadas a compreenderem as questões
e os interesses envolvidos no conflito e posteriormente identificarem, por
si mesmas, alternativas de benefício mútuo”.
A imposição do dever de sigilo aos conciliadores e aos mediadores
também é outro aspecto digno de nota. O impedimento de que eles divulguem
quaisquer informações ou inclusive de que deponham em juízo sobre fatos
ou elementos ventilados durante as audiências de conciliação garante às
partes que eventuais temas discutidos nesses atos processuais não sejam
posteriormente utilizados pelo magistrado como elemento de convicção,
contrariamente aos seus interesses. Nesse sentido, todos os pontos discutidos
na audiência de conciliação não repercutem nas demais fases do processo
e não constituem elementos de instrução probatória. Essa circunstância é
elemento que favorece a abertura das partes para o diálogo durante a tenta330
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tiva de solução consensual. Afinal, autor e réu perdem o receio de apresentar
dados e impressões próprias sobre a demanda e, posteriormente, em caso
de frustrada a conciliação, ter esses elementos utilizados pelo magistrado
em seu desfavor.
A capacitação desses auxiliares da justiça, para que sejam dotados
das estratégias e ferramentas necessárias para o aprimoramento do diálogo
entre as partes também é tema de preocupação do projeto:
Art. 147. Os tribunais manterão um registro de conciliadores e mediadores, que conterá o cadastro atualizado de todos os habilitados
por área profissional.

§ 1º Preenchendo os requisitos exigidos pelo tribunal, entre os quais,
necessariamente, a capacitação mínima, por meio de curso realizado
por entidade credenciada, o conciliador ou o mediador, com o certificado respectivo, requererá inscrição no registro do tribunal. [...]

§ 3º Do registro de conciliadores e mediadores constarão todos os
dados relevantes para a sua atuação, tais como o número de causas de
que participou, o sucesso ou o insucesso da atividade, a matéria sobre
a qual versou a controvérsia, bem como quaisquer outros dados que
o tribunal julgar relevantes.

Ademais, o projeto também prevê que as próprias partes, em comum
acordo, escolham o conciliador ou o mediador que atuará em sua demanda, o que consiste em mais uma estratégia do legislador para estimular a
aproximação entre elas (“Art. 146. O conciliador ou o mediador poderá ser
escolhido pelas partes de comum acordo, observada a legislação pertinente. Parágrafo único. Não havendo acordo, haverá distribuição a conciliador
ou o mediador entre aqueles inscritos no registro do tribunal, observada a
respectiva formação”).
Por fim, o projeto também dispõe sobre algumas restrições para os
conciliadores e mediadores, indispensáveis à republicanização do sistema:
Art. 147. [...]

§ 5º Os conciliadores e mediadores cadastrados na forma do caput,
se inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, estão impedidos de
exercer a advocacia nos limites da competência do respectivo tribunal
e de integrar escritório de advocacia que o faça.

Art. 148. Será excluído do registro de conciliadores e mediadores
aquele que:
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I – tiver sua exclusão motivadamente solicitada por qualquer órgão
julgador do tribunal;
II – agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação
sob sua responsabilidade;
III – violar os deveres de confidencialidade e neutralidade;
IV – atuar em procedimento de mediação, apesar de impedido.
§ 1º Os casos previstos no caput serão apurados em regular processo
administrativo.
[...]
Art. 151. O conciliador ou o mediador fica impedido, pelo prazo de
um ano contado a partir do término do procedimento, de assessorar,
representar ou patrocinar qualquer dos litigantes.
Art. 152. O conciliador e o mediador perceberão por seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme parâmetros
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça.

Em suma, percebe-se profunda sintonia entre as diretrizes que o
novo Código de Processo Civil pretende implantar e as recentes conclusões
da teoria do litígio quanto ao favorecimento da cultura de conciliação.

4 Conclusão

Os mais avançados estudos da teoria do litígio norte-americana, sob
o referencial teórico da Análise Econômica do Direito, concluem, a partir de
estudos empíricos e formulação de modelos matemáticos, que o ponto nodal
para o alcance da conciliação é a simetria de informações entre autor e réu
acerca da demanda deduzida em juízo. Quanto mais elementos empíricos,
documentos e outros meios de prova partilhados e discutidos, menor é a
assimetria de dados entre as partes. Como consequência, as suas convicções
sobre as possibilidades reais de êxito ou de perda do processo tendem a
se aproximar, o que implica, matematicamente, maior probabilidade de se
obter um acordo.
Aplicar essa lição ao modelo brasileiro, reconhecidas as suas particularidades contextuais, demanda a formulação de um sistema que favoreça a
convergência de convicções e de informações entre os sujeitos processuais
ativo e passivo durante a tentativa de solução consensual do litígio. Considerando que a cultura de conciliação e que o exercício de um sistema de ganhos
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mútuos ainda encontra entraves entre as partes, é a figura do conciliador o
ponto chave da interlocução consensual.

Nesse sentido, afinado com esse discurso, o legislador foi cuidadoso
na formulação dos dispositivos do projeto do novo Código de Processo Civil
ao instituir modelo de audiência de conciliação ou mediação como regra
geral no procedimento comum ordinário, bem como a profissionalizar a
função do conciliador e do mediador, alçados a condição de auxiliar do juiz.
Trata-se de notável avanço que a nossa legislação processual civil
apresentará, que, por sua vez, fomentará o aprimoramento da conciliação
e da mediação como técnica de solução de conflitos. Ademais, consiste em
mais um passo para que se vençam as amarras culturais contrárias a esse
fenômeno e que se institua um ambiente favorável de diálogo e de interlocução entre os sujeitos processuais.

Por outro lado, cabe a advertência de que esse avanço legislativo deve
ser encarado apenas como um dos inúmeros passos que ainda devem ser
dados em direção ao aprofundamento da conciliação como técnica de solução
de litígio. A experiência brasileira tem sido exitosa, mas ainda há desafios a
serem vencidos. É preciso investir mais em estudos (dogmáticos e empíricos)
sobre o nosso modelo, com vistas a entender melhor como se comportam os
diversos sujeitos processuais na condução do litígio e quais são os benefícios
e os custos, sociais e individuais, que esse fenômeno acarreta na realidade
brasileira. Somente a partir de então conseguir-se-á aprimorar institucional e profissionalmente o nosso próprio modelo de resolução de conflitos,
obtendo os avanços necessários.
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Remessa necessária como mecanismo de
proteção do erário
Rafael de Sousa Branquinho e Assis1

1 Introdução
A remessa necessária (reexame necessário) data das Ordenações
Afonsinas de 1355, que previam apelação ex officio em casos de crimes cuja
apuração iniciara-se por devassa, ou acaso se tratasse de delito público (ASSIS, 2008, p. 865). Até aquele tempo, o reexame era típico do direito criminal,
sendo instituído para fins processuais civis apenas em 1831, das decisões
proferidas contra a Fazenda Pública. A partir daí o instituto tornou-se corrente no processo civil brasileiro, sendo parte das Constituições de 1934 e de
1937, até ser incluído no Código de Processo Civil de 1939 e posteriormente
no atual Diploma Processual Civil (ASSIS, 2008, p. 865).
O legislador de 1973, seguindo de perto a evolução político-social e
atentando para uma linguagem tecnicamente mais satisfatória aos intentos
jurídicos, reeditou o instituto do “reexame necessário” ou “remessa oficial”,
também conhecida por “remessa necessária” e “duplo grau de jurisdição
obrigatório”, outrora “recurso de ofício” ou “apelação de ofício”. O fato é
que, com o novo Código de Processo Civil, o instituto em destaque ganhou
feições bem mais apropriadas aos preceitos processuais antes ignorados.
Com efeito, no texto original do Código de 1973, ainda figurou a previsão do reexame necessário de sentença que anulasse casamento (art. 475,
I). A revisão produzida pela Lei 10.352, de 26/12/2001, no entanto, excluiu
tal previsão, no que o legislador também teve o cuidado de estabelecer situações limitadoras, como consta do atual texto:
Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada
pela Lei 10.352, de 26/12/2001).

1

Juiz federal.
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I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município,
e as respectivas autarquias e fundações de direito público; (Redação
dada pela Lei 10.352, de 26/12/2001).
II – que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução de dívida ativa da Fazenda Pública (art. 585, VI). (Redação dada
pela Lei 10.352, de 26/12/2001).
§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos
autos ao tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal avocá-los. (Incluído pela Lei 10.352, de 26/12/2001).

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou
o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta)
salários-mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do
devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. (Incluído pela
Lei 10.352, de 26/12/2001).
§ 3º Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença
estiver fundada em jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal
Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior competente. (Incluído pela Lei 10.352, de 26/12/2001).

Com relação à sua natureza jurídica, muito se debateu a doutrina,
prevalecendo “que pela letra da lei é condição impeditiva de geração de
efeitos da sentença proferida nas condições previstas pelo dispositivo legal
mencionado” (NEVES, 2011, p. 564). Prefere a melhor doutrina denominá-la
de condição impeditiva de trânsito em julgado.
O debate sobre o instituto, entretanto, se aperfeiçoou. Em tempos
atuais, o que se discute não são seus efeitos ou natureza jurídica, mas, sim,
a própria necessidade de previsão da remessa necessária no ordenamento
jurídico pátrio.

2 Remessa necessária como medida de proteção ao erário

O vigente Código de Processo Civil prevê o reexame necessário no
seu art. 475, cujo objeto primordial, como se extrai do próprio texto da lei,
consiste no resguardo do interesse público, traduzido no máximo de certeza e justiça das sentenças em que haja sucumbência da Fazenda Pública.
Assim, verificada tal situação, independente de haver provocação da parte
interessada, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, sob pena de
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a sentença não produzir seus respectivos efeitos. Não o fazendo o juiz da
causa, deverá o presidente do tribunal avocá-los.
É preciso, porém, ressaltar que esse interesse público de que falamos
sofre variações de acordo com o objeto da remessa necessária na hipótese
considerada. Isso porque o instituto da remessa necessária não é exclusividade do CPC, tendo previsão também em diversos outros diplomas normativos,
e em todos eles sempre em prol do interesse público, mas nem sempre esse
interesse público se traduz na defesa da Fazenda Pública.
A título de exemplo, podemos citar o reexame necessário previsto na
Ação Popular, caso em que o interesse público protegido tem seus reflexos
voltados para a verificação minuciosa do pedido popular e da causa de pedir
popular, de modo a proporcionar um novo exame sobre a matéria, quando a
sentença extinguir o processo por carência ou julgar improcedente o pedido
popular.
Veja-se que o interesse público efetivamente objetivado pela remessa necessária prevista no CPC, art. 475, de fato está centrado na defesa da
Fazenda Pública, sendo o cerne de estudo dessa dissertação.
Acerca do dever de o Estado/juiz manter-se imparcial na solução dos
conflitos, pontuou Câmara (2005, p. 148):
O Estado ocupa, na relação jurídica processual, uma posição de supremacia e equidistância das partes. A supremacia decorre do fato
de o processo ser um instrumento de exercício do poder soberano do
Estado, através de uma de suas manifestações, qual seja a jurisdição.
Já a equidistância, que nada mais é do que a demonstração gráfica da
imparcialidade, é corolário da substitutividade, que como se viu, é
uma das características essenciais da jurisdição. Sendo certo que, no
exercício da função jurisdicional, substitui o Estado a atividade dos
titulares dos interesses que lhe são submetidos, não se poderia admitir que tal substituição se desse de modo parcial. A imparcialidade
é requisito essencial para que se possa ter como legítima a atuação
estatal no processo.

Pode-se observar, contudo, que, em assumindo o Estado a função
de pacificador social em regime de monopólio, não se deve admitir procedimentos processuais que desequilibrem a balança da justiça. Trata-se de
se efetivar o princípio da igualdade entre as partes, sobre o qual Dinamarco
(2001, cap. 7, item 82) assim dispôs: “ficam encarregados o legislador e o
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juiz, aos quais cabe a dúplice responsabilidade de não criar desigualdades
e de neutralizar as que porventura existam”.

Sob uma ótica constitucional, o primeiro destinatário do princípio
da isonomia é o legislador, ao qual compete conceder mecanismos eficazes
para fazer valer a premissa maior da isonomia.
No âmbito processual civil, o princípio da isonomia vem positivado
em nosso ordenamento por meio do art. 125, inc. I, do CPC, dispondo competir ao juiz dirigir o processo de modo a “assegurar às partes igualdade de
tratamento”.
Nessa linha exegética, constata-se que o instituto do reexame necessário, previsto como dever legal do magistrado, quebra a isonomia processual constitucional, ao criar mecanismo que desnivela as armas na relação
jurídica, impondo ao Poder Judiciário dever que contrapõe a sua própria
imparcialidade e, por conseguinte, a legitimidade de suas decisões.

A situação se agrava ao se decidir em caráter majoritário e quase pacífico na jurisprudência de que não se admite reformatio in pejus em desfavor
da fazenda pública no julgamento da remessa oficial obrigatória.

Segundo orientação firmada pelo STJ (Súmula 45) e pelo STF (RTJ
114/913 e 108/1266; RT 598/260, 584/272 e 478/229), o “reexame obrigatório” é instituído em benefício exclusivo do ente público, não podendo o
Tribunal agravar a situação daquele como resultado da remessa oficial, em
face do princípio da proibição da reformatio in pejus.
No que citamos, a Súmula 45 do STJ e a Súmula 14 do TRF da 2ª
Região:
Súmula 45 (STJ) – No reexame necessário, é defeso, ao tribunal, agravar
a condenação imposta à Fazenda Pública.

Súmula 14 (TRF da 2ª Região) – A remessa necessária não pode ser
provida para agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, haja
ou não recurso voluntário das partes.

Afirma Bedaque (1991, p. 74) que a real igualdade das partes no processo somente é verificada quando a solução encontrada não for resultado
do maior poderio econômico ou da astúcia de uma delas: “o processo não é
um jogo, em que o mais capaz sai vencedor, mas um instrumento de justiça,
com o qual se pretende encontrar o verdadeiro titular de um direito”.
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Assevera Dinamarco (2001, cap. VII, item 82) que “nesse contexto
de tratamento paritário entre as partes deve-se dar destaque não apenas à
igualdade em si mesma considerada, mas também — o que é absolutamente
imprescindível —, à atividade jurisdicional de promover o equilíbrio em
situações de hipossuficiência”.
Prossegue o jurista:
neutralizar desigualdades significa promover a igualdade substancial,
que nem sempre coincide com uma formal igualdade de tratamento
porque esta pode ser, quando ocorrentes essas fraquezas, fonte de
terríveis desigualdades. A tarefa de preservar a isonomia consiste,
portanto, nesse tratamento formalmente desigual que substancialmente iguala.

O reexame necessário, ao nosso sentir, contraria a Constituição Federal, mormente no que tange ao princípio da isonomia.
Atualmente, não se justifica a existência de tal benesse em nosso sistema. Os entes federados, em sua grande maioria, já dispõem de procuradorias
bem montadas e aparelhadas com profissionais capacitados a atuar em sua
defesa, estabelecendo padrões administrativos de atuações judiciais, com
teses predefinidas e táticas de defesa previamente traçadas.
Desconsiderar tal aparato significa esquecer-se da essência da isonomia, sendo o reexame necessário apenas mais uma arma oferecida à Fazenda
Pública para subjugar o particular. Ademais, utiliza-se do Estado-juiz para
colocar em prática tal medida protetiva do erário.
Como já enunciou a profa. Ada Pelegrini Grinover (1975, p. 45), “trata-se de verdadeiro ‘privilégio’ (na acepção pejorativa da palavra), anti-isonômico e inconstitucional, já que estabelece vantagem baseada na pessoa e
não na relevância pública da matéria discutida”.
Para justificar esse benefício, costumeiramente fala-se num “perigo
de que as sentenças possam transitar em julgado tendo um só juiz como prolator” (MIRANDA, 1997, p. 163), aludindo-se ainda a uma suposta violação
à garantia do duplo grau de jurisdição. Endossando tal posição, em recente
decisão da eminente ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça
classificou a remessa obrigatória como “uma manifestação remanescente do
princípio inquisitório pela qual se protege o interesse público, e, em última
ratio, o interesse de todos os cidadãos” (STJ, Resp n. 52.101-ES, j. 15.8.2000,
DJU 11/09/2000, p. 232).
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E fazendo remissão à eventual afronta ao duplo grau, conclui seu voto:
“por tal razão, ainda que inexistente o recurso voluntário interposto pela
Fazenda Estadual deve o Tribunal revisor proceder a reanálise da sentença,
sob pena de violar o duplo grau de jurisdição, princípio maior que transcende
o entendimento de que na hipótese o órgão julgador estaria advogando os
interesses do Estado na qualidade de parte no processo” (STJ, Resp 52.101ES, j. 15/08/2000, DJU 11/09/2000, p. 232).
Há que se destacar, ainda, que a tentativa de se proteger o erário, ao
fundamento de se tratar de interesse público, via remessa oficial, é muito
menos efetiva que a elaboração dedicada de um recurso de apelação. A remessa oficial apenas devolve ao tribunal a matéria constante dos autos, ao
passo que o instrumento recursal traz argumentos e teses defensivas, que
podem reverter o entendimento adotado em primeiro grau.
Insta registrar que os procuradores da Fazenda Pública têm condições
de promover essa atuação, contando com instrumentos processuais outros,
como, por exemplo, prazo em dobro, que permitem o bom desempenho do
papel de defesa. Não há mais espaço no cenário jurídico nacional para o
tratamento da Fazenda Pública como sendo máquina pesada, burocrática e
ineficiente, desprovida de condições de promover sua própria defesa.
Com relação à amplitude da devolução da matéria ao tribunal que
se proporciona via reexame necessário, Nery Junior (1996, p. 355) destaca
que, “sendo a translação amplíssima, deve comportar verdadeiro reexame da
sentença e não apenas proteção aos interesses e direitos da Fazenda Pública:
o escopo final da remessa obrigatória é atingir a segurança de que a sentença
desfavorável à Fazenda Pública haja sido escorreitamente proferida. Não se
trata, portanto, de atribuir-se ao Judiciário uma espécie de tutela à Fazenda
Pública, a todos os títulos impertinente e intolerável”.
Em tempo de discussão do novo Código de Processo Civil, o Congresso
Nacional teve oportunidade única de eliminar o instituto da remessa necessária, o que até se entendeu por fazer nos estudos preliminares, no entanto
argumentos contrários prevaleceram e a referida concessão ao poder público
foi repetida no projeto, desta feita com maiores limitações ao seu cabimento.

3 Conclusão

A remessa necessária há muito deixou de ser instrumento em defesa do erário, passando-se a mero privilégio concedido ao ente público em
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detrimento do particular. Se um dia tal assertiva foi verdadeira, hoje não é
mais, porquanto a sociedade evolui e, por conseguinte, embora em ritmo
mais lento, o direito que a disciplina. Não se pode, em tempos atuais, em
que estão em voga os direitos fundamentais, deixar o particular à mercê da
administração pública, única e exclusivamente ao fundamento de interesse
público.
Após a Constituição Federal de 1988, na qual se positivou uma gama
de direitos individuais, passou-se a interpretar as normas infraconstitucionais em compasso com a norma maior, elaborada pela assembleia constituinte, do que se extrai a inconstitucionalidade do instituto em questão, reexame
necessário, por flagrante afronta ao princípio da isonomia, expressamente
previsto na constituição, assim como no CPC.
Não cabe ao Judiciário ser detentor de deveres que favoreçam desnecessariamente uma das partes, principalmente se tal conduta a ser tomada aumentar ainda mais o poderio do polo mais forte da relação jurídica
processual.
Além disso, é forçoso reconhecer que o reexame também não supera
a análise da proporcionalidade em sentido estrito, visto que traz um indiscriminado e irrazoável prosseguimento do processo (inclusive em detrimento
do entendimento do procurador fazendário), não havendo interesse público
no adiamento de uma decisão com a qual o próprio Estado concorde com a
“vitória” do particular.
Por fim, diante de toda a evolução constitucional e processual, pode-se concluir que o reexame necessário ou duplo grau obrigatório já cumpriu
seu curso existencial, não encontrando hodiernamente fundamentos que
indiquem a sua subsistência no sistema.
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Litisconsórcio ativo necessário no projeto do
novo Código de Processo Civil
Robson de Magalhães Pereira1

1 Introdução
Geralmente, advertem Marinoni e Arenhart (2008), “quando se pensa na relação jurídica processual, imagina-se uma relação triangularizada,
formada por autor, réu e juiz”, sendo esse o arcabouço básico em sua forma
simplesmente estrutural, na qual se pensam os três sujeitos não como indivíduos, mas como polos na relação processual.
O Título II do Livro I do Código de Processo Civil, relativo ao Processo
de Conhecimento, disciplina as relações das partes e dos seus procuradores,
dispondo sobre a capacidade processual, deveres e responsabilidades dos
sujeitos do processo, em especial sobre as situações nas quais, em um ou
ambos os polos da relação processual, estão presentes mais de um sujeito,
nos casos de litisconsórcio e assistência, bem como nas hipóteses de intervenção de terceiros.
Especificamente em relação ao litisconsórcio, permite o Código de
Processo Civil (CPC) que duas ou mais pessoas possam litigar, no mesmo
processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; quando os direitos
e obrigações derivarem do mesmo fundamento de fato ou de direito; quando
entre as causas houver conexão pelo objeto ou pela causa de pedir; e quando
ocorrer afinidade de questões por um ponto comum de fato ou de direito.

2 Espécies de litisconsórcio

A doutrina costuma utilizar quatro principais critérios para classificar
as espécies de litisconsórcio: a) conforme a posição dos litisconsortes na re1

Juiz federal substituto.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

lação processual; b) com relação ao momento da formação do litisconsórcio;
c) segundo o regime de tratamento dos litisconsortes ou a interdependência
dos litisconsortes e o modo de solução da causa; d) de acordo com o poder
aglutinador das razões que conduzem à sua formação ou à obrigatoriedade
ou não de sua formação.

De acordo com o primeiro critério, o litisconsórcio pode ser ativo
ou passivo, ocorrendo o primeiro quando existirem mais de um autor no
polo ativo da relação processual e o segundo quando a pluralidade for de
réus no processo. A doutrina ainda admite a figura do litisconsórcio misto
ou recíproco, como aquele em que a pluralidade ocorre em ambos os polos
da relação processual, havendo, então, mais de um autor e mais de um réu
no mesmo processo, classificação esta refutada por Dinamarco (2009), para
quem “quando em cada um dos polos da relação processual se alojam dois
ou mais sujeitos isso significa que no processo haverá dois litisconsórcios e
não um só, de natureza mista como habitualmente se diz”.
Quanto ao momento de formação do litisconsórcio, ele poderá ser
inicial (originário) ou ulterior (sucessivo). Inicial ou originário é o que se
forma no momento da propositura da demanda inicial, quando ajuizada por
vários autores ou voltada contra vários réus. O litisconsórcio ulterior ou
sucessivo é aquele que se forma no curso do processo, depois de instaurada
a relação processual, gerado, normalmente, por algumas das espécies de
intervenção de terceiro, como o chamamento ao processo ou a assistência
litisconsorcial, ou até mesmo por iniciativa do próprio juiz.
No terceiro critério de classificação, que leva em consideração a
interdependência dos litisconsortes e o modo de solução da causa — nas
palavras de Marinoni e Arenhart (2008) — ou o regime de tratamento dos
litisconsortes — segundo Dinamarco (2009) —, teremos o litisconsórcio simples — que Dinamarco (2009) chama de comum — ou unitário. O primeiro
é marcado pela regra da (relativa) independência dos litigantes, segundo a
qual os atos e omissões de cada um são, em princípio, indiferentes para os
demais (CPC, art. 48), nas palavras de Dinamarco (2009), sendo possível o
exame da causa e o seu julgamento de maneiras distintas entre os diversos
litisconsortes. No litisconsórcio unitário, a demanda deverá ser julgada de
maneira uniforme para todos os litisconsortes (CPC, art. 47), já que os atos
e omissões de qualquer dos litisconsortes beneficiarão ou prejudicarão a
todos igualmente.
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O último critério de classificação leva em conta o poder aglutinador
das razões que conduzem à formação do litisconsórcio, segundo Dinamarco (2009), ou a obrigatoriedade ou não de sua formação. Nesse aspecto, o
litisconsórcio poderá ser facultativo ou necessário.
Facultativo será o litisconsórcio que se forma por iniciativa e vontade
das partes. Nessa hipótese, nem a lei nem a natureza da relação jurídica de
direito material objeto do processo impõem a formação do litisconsórcio,
sendo ela mera conveniência das partes, exercida dentro de certos limites
e requisitos legais.
O litisconsórcio necessário, segundo o art. 47 do CPC, é aquele que
se forma por determinação da lei, ou pela própria natureza da pretensão à
tutela do direito deduzida em juízo. Há litisconsórcio necessário quando a
presença de todos os litisconsortes é essencial para que o processo se desenvolva em direção ao provimento final de mérito.
Esse é o aspecto que se pretende explorar neste trabalho: o da necessidade ou não de formação do litisconsórcio, especialmente quando tal
ocorre no polo ativo da relação processual, bem como sobre as consequências do litisconsórcio não íntegro, tema sobre o qual a doutrina ainda não
chegou a um consenso.

3 O problema do litisconsórcio necessário

O art. 47 do CPC estabelece que há litisconsórcio necessário, quando,
por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia
da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.
A doutrina é praticamente unânime na crítica ao citado dispositivo,
dizendo que o legislador, na espécie, confundiu os conceitos de litisconsórcio
necessário e unitário.
Alexandre Freitas Câmara (2008) tenta dirimir a controvérsia, dizendo que “a única crítica que se pode fazer ao referido dispositivo do CPC
é o de ter uma palavra (a conjunção “quando”) fora do lugar apropriado”.
Mesmo criticando o dispositivo, Marinoni e Arenhart (2008) também
pensam igualmente, para quem “a exigência da formação do litisconsórcio,
no caso em que a lei o exija, independe do caráter unitário ou não da figura.
Impõe-se simplesmente porque a lei o quer”.
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Para Dinamarco (2009), a necessariedade do litisconsórcio importa
numa restrição à garantia constitucional do direito de ação, somente se legitimando quando embasada numa boa razão que torne evidente ser a restrição
um mal menor que a prolação do provimento sem a presença de todos.
O aspecto, entretanto, que mais nos interessa no momento, refere-se às situações em que, por disposição de lei, ou pela natureza da relação
jurídica, o litisconsórcio necessário deva ocorrer no polo ativo da relação
processual e um ou alguns dos litisconsortes não se dispuser a litigar com
o outro ou outros.
Nessa situação, estarão em confronto o direito potestativo que qualquer pessoa detém de não se ver obrigado a propor ação judicial e direito
dos demais litisconsortes de ingressar com a ação em juízo — o direito de
ação, garantia assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da
República, dispondo que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”.
Para Dinamarco (2009), a questão do litisconsórcio necessário ativo
é particularmente pontilhada de incertezas, não tendo a doutrina ainda se
pacificado a respeito e “nem são perceptíveis indícios razoáveis de solução
iminente das dúvidas fundamentais, pertinentes ao campo minado que é o
litisconsórcio necessário ativo”.
Dinamarco (2009) cita Celso Agrícola Barbi — que nega peremptoriamente a possibilidade de existência da figura do litisconsórcio necessário
ativo e para quem o litisconsórcio necessário somente ocorre quando for
passivo — bem como Lambauer e Homero Freire, “os quais, com argumentações em parte diferentes, chegam a dar ao litisconsórcio necessário ativo a
mesma dimensão do passivo, sem reconhecer razões que possam restringir
a ocorrência daquele”.
Freitas Câmara alia-se àqueles que rejeitam a existência do litisconsórcio necessário ativo:
Parece-me melhor o entendimento que rejeita o litisconsórcio necessário ativo. Isto porque essa espécie de litisconsórcio, a meu juízo,
violaria a garantia constitucional de acesso ao Judiciário, representada
pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (FREITAS
CÂMARA, 2008).

Fredie Didier Jr. (2014) é lacônico quanto à inexistência do litisconsórcio necessário ativo. Para ele, “não há hipótese de litisconsórcio ativo” e
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“nem poderia haver”, pois, na sua visão, “o litisconsórcio necessário é sempre
passivo”. O fundamento dessa conclusão, segundo esse autor, é apenas um:
o direito fundamental de aceso à justiça, previsto no inciso XXXV do art. 5º
da Constituição.
Segundo Didier Jr. (2014), “toda a discussão sobre a obrigatoriedade
do litisconsórcio ativo restringe-se aos casos de litisconsórcio unitário”, que,
no entanto, relaciona-se aos casos de colegitimação, podendo qualquer dos
colegitimados ativos, isoladamente, propor a demanda. Apesar disso, ele
reconhece os inconvenientes de um terceiro ficar submetido aos efeitos da
coisa julgada, sem ter participado do processo:
É indiscutível, portanto, que a existência de litisconsórcio facultativo unitário ativo pode causar perplexidades, pois um terceiro ficaria
submetido à coisa julgada, sem ter participado do processo. Mas este
problema é típico do litisconsórcio facultativo unitário (ativo ou passivo) e da legitimação extraordinária, institutos que indiscutivelmente
existem no direito brasileiro. Uma conclusão, porém, é clara: o fato é
que a legislação nacional não trata adequadamente do tema (DIDIER
JUNIOR, 2014).

Marinoni e Arenhart (2008) parecem admitir a figura do litisconsórcio ativo apenas na hipótese em que a exigência seja determinada por
disposição de lei:

Somente na outra hipótese, em que a formação do litisconsórcio decorre da natureza da relação jurídica, é que efetivamente tem algum
interesse a questão da unitariedade ou não da figura. Aqui, sim, é possível que, diante da necessidade de que a solução da causa seja idêntica
para várias pessoas, imponha-se o litisconsórcio ainda que a lei não
o determine.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, por sua vez, admitem a ocorrência de litisconsórcio necessário, tanto no pólo ativo quanto
no polo passivo da relação processual:

É possível a ocorrência de litisconsórcio necessário, tanto no polo ativo
quanto no polo passivo da relação processual. A afirmação de que o
litisconsórcio ativo é sempre facultativo e que, portanto, somente haveria litisconsórcio necessário passivo não é correta. Isto porque se,
depois de iniciada a ação, houver a citação do litisconsórcio necessário,
para que a sentença possa ser dada de forma útil (CPC 47 par. Ún.) o
citado poderá integrar a relação processual no polo que lhe convier.
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Se assumir o polo ativo o litisconsórcio será necessário ativo; se nada
disser será réu, portanto, litisconsorte necessário passivo (NERY JÚNIOR; NERY, 2007).

4 Litisconsórcio necessário ativo não íntegro

Para aqueles que admitem a possibilidade de existência do litisconsórcio necessário ativo, o fato representa uma pesada restrição à garantia
constitucional do direito de ação, razão pela qual somente se justificaria em
situações de redobrada excepcionalidade, quando os valores que se buscam
proteger pela exigência do litisconsórcio superam a limitação do direito de
ação que ele acarreta.

Firmemente excluída a possibilidade de figurar alguém no polo ativo
da relação processual sem o concurso de sua própria vontade, a necessariedade do litisconsórcio ativo importa pesadíssima restrição à
garantia constitucional da ação: o legitimado que quer demandar não é
admitido a fazê-lo individualmente nem pode compelir o colegitimado
a litigar em conjunto com ele, ficando com isso impedido de trazer ao
Poder Judiciário a pretensão que é titular (Const., art. 5º, inc. XXXV)
(DINAMARCO, 2009).

Para o citado autor, são duas as balizas fundamentais que disciplinam a necessariedade do litisconsórcio ativo: a) a garantia constitucional
da ação representa freio que impede que a necessariedade tenha a mesma
amplitude que a passiva; b) o caráter instrumental do processo dá a exata
medida dessa garantia, que não deve ser estendida ao ponto de permitir
que um dos cointeressados possa, sem o consenso do todos, promover em
juízo algum resultado que, no plano do direito substancial, lhe seria vedado
produzir individualmente (DINAMARCO, 2009).
Para o referido defensor dessa posição, a deficiência na formação
do litisconsórcio ativo necessário é causa para que o juiz declare extinto o
processo, sem julgamento do mérito, não sendo possível, de ofício ou mesmo a requerimento da parte, determinar a forçada integração do faltante
no polo ativo.
Para ele, é de somenos importância indagar se a regra do parágrafo
único do artigo 47 do CPC contém mandamento no sentido de determinar
a forçada integração do faltante no polo ativo da relação processual, pois a
ausência de um colegitimado necessário resolve-se pela falta da legitimatio
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ad causam, nos termos do art. 267, VI, do CPC, quer isso ocorra no polo ativo
ou passivo da relação processual. Além disso, a carência de ação é sempre
causa impeditiva do julgamento do mérito.
Outros entendem que os demais litisconsortes podem mover a ação
sozinhos, requerendo a citação daqueles que se recusaram a integrar voluntariamente a lide, forçando-os a fazê-lo, no polo ativo, para formar o
litisconsórcio reclamado, ou no polo passivo, caso continuem resistindo às
pretensões do autor ou autores.
Nelson Nery Júnior é um dos defensores da posição que admite a
citação do litisconsorte ativo necessário, afirmando que, quando um dos litisconsortes não quiser litigar em conjunto com outro, essa atitude potestativa
não pode inibir o autor de ingressar com a ação em juízo, pois ofenderia a
garantia constitucional do direito de ação, assegurado pelo artigo 5º, XXXV,
da Constituição da República:
O autor deve movê-la, sozinho, incluindo aquele que deveria ser seu
litisconsorte ativo, no polo passivo da demanda, como réu, pois existe
lide entre eles, porquanto esse citado está resistindo à pretensão do
autor, embora por fundamento diverso da resistência do réu. Citado,
aquele que deveria ter sido litisconsorte necessário ativo passa a integrar de maneira forçada a relação processual. Já integrado no processo,
esse réu pode manifestar sua vontade de: a) continuar no polo passivo,
resistindo à pretensão do autor; b) integrar o polo ativo, formando o
litisconsórcio necessário ativo reclamado pelo autor (NERY JÚNIOR;
NERY, 2007).

Nery Júnior e Nery criticam a posição defendida por Dinamarco,
intitulando-a de negativista, não no sentido de inadmitir o litisconsórcio
necessário ativo, mas quanto à solução que dá para a hipótese de ele não ser
íntegro, qual seja, a extinção do processo por ilegitimidade ativa de parte.
Esse autor rebate a objeção de que ninguém pode ser coagido a mover ação (memo ad agendum cogi potest), dizendo que, em sua solução, o
potencial litisconsorte ativo necessário não será obrigado a demandar ativamente, pois será demandado passivamente, o que nem ele nem ninguém
poderá evitar.
A outra crítica que ele faz à citada proposição — de não se poder citar
o litisconsorte ativo necessário, sob pena de revelia — diz que ninguém pode
se recusar a ser réu de ação judicial, quando estiver se opondo à pretensão
do autor.
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As teorias que tratam da questão do litisconsórcio necessário ativo
apontam soluções divergentes para o mesmo problema, mas parecem ter
como pano de fundo dois aspectos que nenhuma delas nega: a impossibilidade de constranger alguém a figurar no polo ativo de ação judicial (nemo
ad agendum cogi potest) e o direito constitucional de ação assegurado pelo
artigo 5º, XXXV, da Constituição da República, que determina que a lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
Assim, admitindo-se que a lei venha a estabelecer casos de litisconsórcio ativo necessário e um dos litisconsortes não se disponha a demandar,
qual seria a solução para não comprometer o direito de ação dos demais
litisconsortes?
Para Alexandre Freitas Câmara (2008), o melhor entendimento está
com a doutrina que rejeita o litisconsórcio necessário ativo, afirmando que
essa espécie violaria a garantia constitucional de acesso ao Judiciário, representada pelo princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional:

Nos casos em que a natureza da relação jurídica impõe a presença
de todos os seus sujeitos no processo, esta presença pode se dar em
qualquer dos lados da relação processual. Assim sendo, aqueles que
não quiserem propor a demanda deverão ser incluídos no polo passivo
da demanda.

Na realidade, esse autor aderiu, em parte, à proposição defendida
por Nelson Nery Júnior, que não rejeita o litisconsórcio necessário ativo,
conforme o que aqui já foi exposto. Apenas dá uma solução diferente para a
hipótese de ele não ser íntegro, não admitindo a pura e simples extinção do
processo sem julgamento do mérito.
Na verdade, não existe o problema do litisconsórcio necessário ativo
não íntegro. O autor que deveria agir na companhia de um litisconsorte
necessário pode agir sozinho, desde que mova a ação também contra
aquele que deveria ser seu litisconsorte necessário ativo. O problema
se resolve com a simples solução da teoria geral do direito processual
civil: ninguém pode recusar-se a ser réu de ação judicial. O autor pode,
potestativamente (atitude lícita), colocar aquele que deveria ser seu
litisconsorte ativo necessário na posição de réu no processo, porque
este está se opondo, resistindo à sua pretensão (NERY JÚNIOR; NERY,
2007).
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Para Fredie Didier Jr. (2014), a solução apresentada pelos professores
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, apesar de interessante,
não está imune a críticas, em especial dizendo que, se “o litisconsorte recalcitrante será citado como réu, circunstância frisada em diversos momentos,
litisconsórcio ativo não há no processo”. “Pelo que se vê, forma-se um litisconsórcio passivo, e não ativo”. Diz mais, “é no mínimo estranho que um
sujeito, uma vez demandado, possa, se quiser, tornar-se litisconsorte do
autor que lhe dirigiu a demanda”.
Por outro lado, não deixa de reconhecer o mérito da solução proposta:
A proposta de Nelson Nery Jr. e Rosa Nery tem, porém, um grande
mérito: revela a inadequação da legislação processual para os casos de
colegitimação ativa, em que a relação jurídica material discutida envolve, em um dos seus termos, uma pluralidade de sujeitos. É fundamental,
realmente, e é isso o que importa, como disseram os mestres paulistas,
que o sujeito da relação jurídica discutida esteja no processo, para que
possa defender seus interesses. Não há dissenso em torno desse ponto.
Parece que todos os que defendem o litisconsórcio ativo necessário
estão, na verdade, defendendo mais a necessidade da cientificação do
possível litisconsorte unitário ativo do que propriamente a existência
de um litisconsórcio necessário ativo (DIDIER JUNIOR, 2014).

Didier Jr. critica também a posição de Dinamarco, dizendo que ela não
resolve o problema, transferindo para o magistrado a tarefa de identificar a
exigência do litisconsórcio diante do silêncio da lei:

A solução do problema não é casuística: ou não se admite a facultatividade do litisconsórcio quando demandada relação jurídica plurissubjetiva, e com isso se ofende irremediavelmente o direito fundamental de
ação, ou se veda a legitimação conjunta ativa (litisconsórcio necessário
ativo), reconhecendo que conferir legitimação concorrente e exclusiva
é criar hipótese de legitimação extraordinária. Opta-se por preservar
o direito fundamental de ação (DIDIER JUNIOR, 2014).

Daniel Amorim Assumpção Neves (2010) também critica a posição
proposta por Nelson Nery:

Apesar de resolver o problema da necessidade da formação do litisconsórcio, dá uma faculdade ao terceiro para escolher em que polo
atuará que não se coaduna com o fenômeno jurídico da lide, que se
define antes do processo, e não durante o seu trâmite.
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Para ele, citando Bedaque, Freitas Câmara e Medina, “a corrente doutrinária que parece mais correta é aquela que defende a colocação do sujeito
como réu, mantendo-se nessa posição processual até o final do processo”
(NEVES, 2010), alertando para a conveniência de notificação prévia daquele
que deveria ser litisconsorte ativo para configurar a pretensão resistida.

Na realidade, a solução passa pelo conceito de lide no caso concreto.
Sempre que alguém resiste a uma pretensão deve ser colocado no polo
passivo, independentemente do polo que ocupa na relação de direito
material, porque há tempos encontram-se dissociadas essas duas espécies de relação jurídica. Não haverá nenhum problema se os sujeitos
estiverem no mesmo polo da relação de direito material e em polos
opostos no processo judicial. A ideia principal é: quem resiste a uma
pretensão é réu, e assim deverá compor a relação jurídica processual
(NEVES, 2010). (Grifo no original.)

Nesse aspecto, Didier Jr. sugere uma interpretação extensiva do parágrafo único do art. 47 do CPC, que dispõe que “o juiz ordenará ao autor que
promova a citação de todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo
que assinar, sob pena de declarar extinto o processo”, voltando um pouco ao
regime do CPC de 1939, que autorizava a intervenção iussu iudicis, que nada
mais é do que o ingresso de terceiro em processo pendente por ordem do juiz:

A intervenção de terceiro por ordem do juiz deve ocorrer não só nos
casos de litisconsórcio necessário no polo passivo (cuja ausência de
citação leva à extinção do processo) como também nas hipóteses de
litisconsórcio unitário facultativo, para integrar aquele que poderia ter
sido litisconsorte unitário, mas não foi, eis que o terceiro será inevitavelmente atingido pela coisa julgada, em virtude da unitariedade da
relação material. [...] Em todas essas situações, caberia a intervenção
iussu iudicis, como forma de minimizar os problemas do litisconsórcio
facultativo unitário, cumprindo ao magistrado determinar a intimação
(e não citação) do possível litisconsorte, para, querendo, integrar a
relação processual (DIDIER JUNIOR, 2014).

Didier Jr. (2014) cita julgados do STF, da lavra do ministro Celso
Mello, nos quais este se valeu, expressamente, da intervenção iussu iudicis.

A providência justifica-se como medida de efetivação do direito fundamental ao contraditório e, ainda, como proteção do princípio da
igualdade, porquanto procura evitar que o réu se submeta a um processo cujo resultado possa ser impugnado por um terceiro. Garante ao
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terceiro, também, o exercício da liberdade fundamental de demandar,
não lhe sendo imposta a condição de demandante: o terceiro não estaria obrigado a demandar. Está, ainda, em consonância com o princípio da proporcionalidade, pois não causa nenhum prejuízo às partes
originárias e se reputa necessária como forma de proteger os direitos
fundamentais retromencionados.

O referido autor diz ainda que a medida está em harmonia com o
sistema jurídico brasileiro e relaciona diversas situações e normas jurídicas
nas quais ela pode ser constatada, como na ação popular, Código de Defesa
do Consumidor, artigos 125 e 952 do CPC, § 3º do art. 787 do Código Civil,
entre outras.

Não se trata, convém explicar, de provocação para demandar
(provocatio ad agendum): imposição do magistrado para que o terceiro
seja demandante. É mera cientificação, para que terceiro assuma a posição no processo de acordo com seus interesses. A solução é bastante
simples; agrada a ambas as correntes, pois traz o terceiro ao processo
sem impor-lhe o exercício do direito de demandar; não compromete a
celeridade processual; está de acordo com a ampliação dos poderes de
condução do magistrado; não necessita que se alterem as definições de
institutos jurídicos consagrados. De lege ferenda, impõe-se a revisão
do CPC, para que se torne obrigatória a cientificação de terceiro em
tais situações e se evitem estas delongadas discussões doutrinárias
(DIDIER JUNIOR, 2014).

5 Soluções propostas pelo projeto do novo Código de Processo
Civil
Os projetos de alteração do novo Código de Processo Civil, em tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, procuram, de maneiras
distintas, evitar as críticas ao caput do vigente artigo 47 do CPC.
O projeto aprovado no Senado Federal, no entanto, não enfrenta a
questão do litisconsórcio necessário ativo. Vejamos:

Art. 113. – Será necessário o litisconsórcio quando, por disposição de
lei ou pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
Art. 114. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do
contraditório, será:
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I – nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que
deveriam ter integrado a lide;
II – ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não forem citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz
determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser
litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do
processo.

Já o projeto aprovado na Câmara dos Deputados permite ao magistrado convocar o litisconsorte unitário ativo para, querendo, participar do
processo:

Art. 115. O litisconsórcio unitário passivo será necessário, ressalvada
disposição legal em sentido diverso.
Art. 116. A sentença de mérito proferida sem a citação daquele que
deve ser litisconsorte necessário é nula, quando se tratar de litisconsórcio unitário. Nos demais casos de litisconsórcio necessário, é válido
o capítulo da decisão relativo àquele que foi citado; é nulo o capítulo
que diz respeito ao que não foi.
§ 1º Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará
ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes,
no prazo que designar, sob pena de extinção do processo.

§ 2º O juiz deve determinar a convocação de possível litisconsórcio
unitário ativo para, querendo, integrar o processo.

6 Conclusão

A maioria dos autores pesquisados resiste duramente à ideia de se
constranger alguém, obrigando-o a integrar o polo ativo de uma relação
processual, razão pela qual excluem a possibilidade de existência do litisconsórcio ativo necessário ou admitem-no em situações de absoluta excepcionalidade, nas quais o direito substancial que se visa a proteger justifica a
limitação do direito de ação daqueles submetidos à exigência de formação
do litisconsórcio no polo ativo obrigatório.
A meu ver, como a própria jurisprudência citada por Marinoni e
Arenhart admitem, não se pode excluir completamente a possibilidade de
alguém integrar o polo ativo da relação processual, contra a sua vontade, sob
pena de restringir-se o direito de agir da outra parte, dado que o legitimado
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que pretendesse demandar não poderia fazê-lo sozinho, nem poderia obrigar
o colegitimado a litigar conjuntamente com ele.
A excepcionalidade do litisconsórcio ativo que justifica, para alguns,
a solução da extinção do processo sem julgamento do mérito, jamais deixará
de ferir o direito de ação daqueles submetidos à exigência.
Embora possa admitir que o legislador infraconstitucional, ao levar
em consideração certos valores de direito substancial que porventura se
sobrepõem ao direito de ação, tome por base princípios, direitos ou garantias
previstas também em nível constitucional, poderá sempre haver um questionamento a respeito da ponderação de valores feita pelo legislador: se ela
atende adequadamente o que se poderia esperar em uma análise sistemática
do texto constitucional, já que não há hierarquia entre suas normas.
Dessa forma, a solução que admite o litisconsórcio ativo necessário
no polo ativo em situações excepcionais e defende a extinção do processo
sem julgamento do mérito, em caso de este não estar íntegro, comporta
uma solução que pode levar a situações de maior insegurança no trato das
relações jurídicas.
Penso que a solução proposta por Nelson Neri Júnior resolve adequadamente a questão, preservando todos os princípios, direitos e garantias
constitucionais a ela relacionados. Na solução proposta por esse autor, jamais
ocorrerá a ofensa ao direito constitucional de ação, previsto no art. 5º, inciso
XXXV, da Constituição, pois o litisconsórcio ativo necessário não íntegro será
sempre resolvido pela inclusão daqueles que se recusam a compô-lo no polo
passivo da relação jurídica processual, simplesmente por estarem resistindo
a uma pretensão legítima do autor, que necessita de sua concordância para
o exercício do seu direito de ação.
A solução também não obriga aquele que deveria ser litisconsorte a
propor uma ação contra a sua vontade, aspecto que a doutrina resiste em
admitir. Citado, este pode escolher entre ingressar na relação jurídica no
polo ativo ou permanecer como réu.
A questão do ingresso do citado como litisconsorte do autor em momento posterior à formação da relação jurídica processual é, segundo entendemos, de somenos importância, já existindo hipótese prevista no próprio
CPC, na qual a situação ocorre como na denunciação da lide pelo autor (CPC,
art. 74), sendo irrelevante o fato de o denunciado ser, a um só tempo, réu
como denunciado e litisconsorte ativo.
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A solução proposta por Fredie Didier Jr. de voltarmos um pouco ao
regime do CPC de 1939, que autorizava a intervenção iussu iudicis, impondo-se ao magistrado a intimação de terceiros, cotitulares de relação jurídica
plurissubjetiva ou que possam ter algum interesse jurídico com a causa e
por ela afetados, para que assumam no processo a posição que for mais conveniente de acordo com seus interesses, também resolve convenientemente
a questão, no meu entendimento.
Particularmente, prefiro a solução proposta por Nery Júnior, que
deveria ser prestigiada pela doutrina, pela jurisprudência e, em especial,
pelo legislador, incorporando-a ao texto do Código de Processo Civil, para
afastar definitivamente as situações de perplexidade que atualmente se vive
em relação à figura do litisconsórcio ativo necessário.
Mas, pelo visto, o projeto do novo Código de Processo Civil, aprovado
na Câmara dos Deputados, caminha no sentido de adoção da solução recomendada por Fredie Didier Jr.
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A uniformização, estabilização e eficácia vinculativa dos
precedentes judiciais nos projetos de
código de processo civil
Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes1

Introdução
Inicialmente, mister se faz informar a existência de duas versões
de projeto de Código de Processo Civil brasileiro, isto é, o PLS 166/2010,
aprovado pelo Senado Federal, e o chamado “texto-base” do PL 8.046/2010,
aprovado pela Câmara dos Deputados, este com a indicação de destaques
ainda pendentes de aprovação pelo Senado Federal, segundo esclarece Cassio
Scarpinela Bueno (2014, p. 37).
Evidentemente a aprovação de um novo Código de Processo Civil
implicará imensa repercussão no sistema processual civil brasileiro.
A mudança da sociedade brasileira se fez acompanhar do aumento
da demanda judicial, especialmente em face da progressiva consolidação do
Estado Democrático de Direito, decorrente da Constituição Federal de 1988 e
da consequente efetivação de direitos, deveres e garantias nela consagrados.
Por outro lado, não se pode negar a dificuldade de o sistema processual civil vigente responder adequadamente a esta nova realidade.
A busca de adequação entre o sistema processual civil e o aumento da
demanda fica evidente nas reformas sofridas pelo Código de Processo Civil
de 1973, entre as quais a inclusão do instituto da antecipação de tutela em
1994, a alteração do regime do agravo em 1995, assim como mais recentemente a alteração da execução em 2006.
Infere-se da exposição de motivos do PLS 166/2010 a preocupação
em se dar efetividade ao princípio da razoável duração do processo, mediante
a simplificação do sistema recursal e a criação do incidente de julgamento
1
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conjunto de demandas repetitivas. Tanto no PLS 166/2010 quanto no PL
8.046/2010, no artigo 4º desses projetos (redação idêntica), foi expressamente prestigiado o princípio da razoável duração do processo: “As partes
têm direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída
a atividade satisfativa”.
Contudo, a exposição de motivos do PLS 166/2010 também revela a
preocupação de que sejam evitados posicionamentos diferentes e incompatíveis acerca da mesma norma jurídica e situações idênticas, mantendo-se
maior uniformidade e estabilidade da jurisprudência como garantia aos
princípios da isonomia e da segurança jurídica. Há nela o argumento de que,
conquanto o princípio do livre convencimento motivado seja garantia de
julgamentos independentes e justos, se compreendido em alcance estendido,
conduziria a distorções do princípio da legalidade e à própria ideia de Estado
Democrático de Direito, e a dispersão excessiva da jurisprudência produziria
intranquilidade social e descrédito do Poder Judiciário.
Destarte, prestigiou-se a tendência para que a jurisprudência dos
tribunais superiores e de segundo grau se estabilize e se uniformize mediante a criação de figuras para evitar a dispersão excessiva da jurisprudência.
Portanto, dar-se-á neste estudo especial destaque às figuras processuais previstas nas versões do projeto de Código de Processo Civil relacionadas
ao aprimoramento da celeridade processual e à estabilização e uniformidade
da jurisprudência, como: o incidente de resolução de demandas repetitivas,
o incidente de assunção de competência, a reclamação e a complementação
e reforço do regime de julgamento de recursos extraordinário e especial
repetitivos.

2 Uniformização, estabilização e eficácia dos precedentes nas
versões do projeto de Código de Processo Civil

Ambos os projetos são expressos no sentido de que os tribunais deverão uniformizar e manter estável a jurisprudência.
O PLS 166/2010, no art. 882, dispõe acerca desse dever de uniformização e manutenção da estabilidade da jurisprudência, assim como sobre a
eficácia dos precedentes, que servirão para orientarão e norte aos demais
órgãos vinculados ao tribunal ou mesmo para os demais órgãos do Poder
Judiciário quando se tratar da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
e do STJ. Tal preceito legal também tratou da possibilidade de modulação
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dos efeitos na hipótese de mudança de entendimento sedimentado. Segue
a transcrição do dispositivo legal em questão:
Art. 882. Os tribunais, em princípio, velarão pela uniformização e pela
estabilidade da jurisprudência, observando-se o seguinte:

I – sempre que possível, na forma e segundo as condições fixadas no
regimento interno, deverão editar enunciados correspondentes à súmula da jurisprudência dominante;

II – os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do órgão
especial ou dos órgãos fracionários superiores aos quais estiverem
vinculados, nesta ordem;
III – a jurisprudência pacificada de qualquer tribunal deve orientar as
decisões de todos os órgãos a ele vinculados;

IV – a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais
superiores deve nortear as decisões de todos os tribunais e juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios da
legalidade e da isonomia;

V – na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de
julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da
alteração no interesse social e no da segurança jurídica.
§ 1º A mudança de entendimento sedimentado observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando o imperativo de estabilidade das relações jurídicas.
§ 2º Os regimentos internos preverão formas de revisão da jurisprudência em procedimento autônomo, franqueando-se inclusive a realização de audiências públicas e a participação de pessoas, órgãos ou
entidades que possam contribuir para a elucidação da matéria.

O PL 8.046/2010, nos arts. 520 e 521, tratou igualmente desse dever
de uniformização e manutenção da estabilidade da jurisprudência, bem assim prescreveu as hipóteses em que os precedentes terão verdadeiro efeito
vinculante em face dos juízes e dos tribunais, nos seguintes termos:
Art. 520. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma e segundo os pressupostos fixados no regimento interno,
os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua
jurisprudência dominante.
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§ 2º É vedado ao tribunal editar enunciado de súmula que não se
atenha às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua
criação.

Art. 521. Para dar efetividade ao disposto no art. 520 e aos princípios
da legalidade, da segurança jurídica, da duração razoável do processo, da proteção da confiança e da isonomia, as disposições seguintes
devem ser observadas:
I – os juízes e tribunais seguirão as decisões e os precedentes do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II – os juízes e tribunais seguirão os enunciados de súmula vinculante,
os acórdãos e os precedentes em incidente de assunção de competência
ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;
III – os juízes e tribunais seguirão os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional;

IV – não sendo a hipótese de aplicação dos incisos I a III, os juízes e
tribunais seguirão os precedentes:
a) do plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle difuso de
constitucionalidade;

b) da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional.
§ 1º O órgão jurisdicional observará o disposto no art. 10 e no art. 499,
na formação e aplicação do precedente judicial.
[...]

§ 3º O efeito previsto nos incisos do caput deste artigo decorre dos
fundamentos determinantes adotados pela maioria dos membros do
colegiado, cujo entendimento tenha ou não sido sumulado.
§ 4º Não possuem o efeito previsto nos incisos do caput deste artigo
os fundamentos:

I – prescindíveis para o alcance do resultado fixado em seu dispositivo,
ainda que presentes no acórdão;
II – não adotados ou referendados pela maioria dos membros do órgão
julgador, ainda que relevantes e contidos no acórdão.
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fática distinta ou questão jurídica não examinada, a impor solução
jurídica diversa.
[...]

Os §§ 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 do art. 521 prescreveram os procedimentos, os fundamentos e a competência para modificação do entendimento
sedimentado, assim como a modulação dos efeitos desta modificação:
§ 6º A modificação de entendimento sedimentado poderá realizar-se:
I – por meio do procedimento previsto na Lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006, quando tratar-se de enunciado de súmula vinculante;
II – por meio do procedimento previsto no regimento interno do tribunal respectivo, quando tratar-se de enunciado de súmula da jurisprudência dominante;
III – incidentalmente, no julgamento de recurso, na remessa necessária ou na causa de competência originária do tribunal, nas demais
hipóteses dos incisos II a IV do caput.
§ 7º A modificação de entendimento sedimentado poderá fundar-se,
entre outras alegações, na revogação ou modificação de norma em
que se fundou a tese ou em alteração econômica, política ou social
referente à matéria decidida.
§ 8º A decisão sobre a modificação de entendimento sedimentado poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas,
órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.
§ 9º O órgão jurisdicional que tiver firmado a tese a ser rediscutida
será preferencialmente competente para a revisão do precedente formado em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas, ou em julgamento de recursos extraordinários
e especiais repetitivos.
§ 10. Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante, sumulada
ou não, ou de precedente, o tribunal poderá modular os efeitos da decisão que supera o entendimento anterior, limitando sua retroatividade
ou lhe atribuindo efeitos prospectivos.
§ 11. A modificação de entendimento sedimentado, sumulado ou não,
observará a necessidade de fundamentação adequada e específica,
considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Concordamos com Cassio Scarpinella Bueno (2014, p. 443), ao comentar o art. 882 do PLS 166/2010 e o art. 520 do PLS 8.046/2010, que é
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questão de grande importância saber se tais regras vão além do que permite
o modelo constitucional do direito processual civil.
A questão da adoção de um sistema de decisões vinculantes parece
ser tema polêmico e possivelmente será objeto de muitos estudos, inclusive
considerando as implicações quanto à liberdade de decidir do magistrado.
Tereza Arruda Alvim Wambier (2008, p. 213) trata desse assunto ao comentar a súmula vinculante, informando haver polêmica com relação a este tema:
Está-se aqui, diante de tema polêmico. Apesar de nos parecer que
soluções radicais, fruto de “paixões” neste terreno, não seriam apropriadas,
o fato é que a grande maioria dos autores se posiciona categoricamente ou
contra ou a favor da adoção desse sistema.
Em ambos os projetos, no art. 883 do PLS 166/2010 e no art. 522
do PL 8.046/2010, consta que se considera julgamento de casos repetitivos
a decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas e
em recursos especial e extraordinário repetitivos. O par. único do referido
dispositivo do PL 8.046/2010 ainda esclarece que o julgamento de casos
repetitivos terá por objeto questão de direito material ou processual.

3 Incidente de assunção de competência

A afetação do julgamento ou assunção da competência, atualmente
prevista no art. 555, § 1º, do CPC, ocorre quando se apresenta, no julgamento
de apelação e agravo relevante, questão de direito que se faça conveniente
prevenir ou compor divergência entre câmaras ou turmas do tribunal. Poderá
o relator propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado indicado pelo
regimento, que o julgará caso reconheça o interesse público na assunção da
competência.
Segundo Araken de Assis (2007, p. 336), tal divergência pode se verificar e frequentemente ocorre em outros recursos, a exemplo dos embargos
infringentes e de causas de competência originária do tribunal, sendo natural
estender tal dispositivo a outras espécies, incluindo a remessa oficial (art.
475).
A assunção de competência também consta do art. 900 do PLS
166\2010 e do art. 959 do PL 8.046/2010, sendo que o § 2º do projeto do
Senado e o § 3º do projeto da Câmara preveem o efeito vinculante da decisão
tomada em relação aos órgãos fracionários, ressalvada a possibilidade de
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revisão da tese. O projeto da Câmara, por sua vez, deixa expresso o efeito
vinculante em face dos juízes.

Eis o teor do art. 900 do PLS 166/2010 acerca da assunção de competência:
Art. 900. Ocorrendo relevante questão de direito, que faça conveniente
prevenir ou compor divergência entre órgãos fracionários do tribunal,
deverá o relator, de ofício ou a requerimento das partes ou do Ministério Público, propor seja o recurso julgado pelo órgão colegiado que
o Regimento Interno indicar; reconhecendo o interesse público na assunção de 157 competências, esse órgão colegiado dará conhecimento
ao Presidente do Tribunal e julgará o recurso.

§ 1º Cientificado da assunção da competência, o Presidente do Tribunal,
dando-lhe ampla publicidade, determinará a suspensão dos demais
recursos que versem sobre a mesma questão.
§ 2º A decisão proferida com base neste artigo vinculará todos os órgãos fracionários, salvo revisão de tese, na forma do regimento interno
do tribunal.

Já o PL 8.046/2010, no seu art. 959, dispõe o seguinte:

Art. 959. É admissível a assunção de competência quando o julgamento
de recurso, da remessa necessária ou de causa de competência originária envolver relevante questão de direito, com grande repercussão
social, sem repetição em diversos processos.
§ 1º Ocorrendo a hipótese de assunção de competência, o relator proporá, de ofício ou a requerimento da parte, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública, seja o recurso, a remessa necessária ou a causa de
competência originária julgado pelo órgão colegiado que o regimento
indicar.

§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou a
causa de competência originária se reconhecer interesse público na
assunção de competência.

§ 3º O acórdão proferido em assunção de competência vinculará todos
os juízes e órgãos fracionários, exceto se houver revisão de tese, na
forma do art. 521, §§ 6º a 11.
§ 4º O disposto neste artigo se aplica quando ocorrer relevante questão
de direito a respeito da qual seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou turmas do tribunal.
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O § 4º do artigo supratranscrito basicamente repete a norma prevista
na hipótese do caput do art. 900 do projeto do Senado, isto é, aplica-se quando ocorrer relevante questão de direito, que se faça conveniente prevenir
ou compor divergência entre órgãos fracionários do tribunal.

Porém, o caput do art. 959 do projeto da Câmara restringe a aplicação do incidente na hipótese que envolver relevante questão de direito,
com grande repercussão social, mas sem repetição em diversos processos.
Isso até porque, em havendo repetição em diversos processos, caberá a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, que será visto
logo em seguida.

4 Incidente de resolução de demandas repetitivas

Tal inovação é presente tanto no PLS 166/2010 quanto no PL
8.046/2010 e se aplica, em geral, na hipótese de haver controvérsia acerca
da mesma questão de direito. Porém, no caput do art. 930 do PLS 166/2010,
há também de se identificar controvérsia com potencial de gerar relevante
multiplicidade de processos fundados em idêntica questão de direito e de
causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de
decisões conflitantes, enquanto no caput do art. 988 do PL 8.046/2010 dispõe ser admissível o incidente quando, estando presente o risco de ofensa
à isonomia e à segurança jurídica, houver efetiva repetição de processos
que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.
Consoante Cássio Scarpinella Bueno (2014, p. 467):

O instituto quer viabilizar uma verdadeira concentração de processos
que versem sobre uma mesma questão jurídica no âmbito dos tribunais
e permitir que a decisão a ser proferida vincule todos os demais casos
que estejam sob a competência do tribunal julgador.

O projeto do Senado, no particular, tem caráter preventivo, pois prevê
que a controvérsia deverá ter potencial para gerar relevante multiplicidade de processos, sendo inclusive o juiz um dos legitimados para pedir sua
instauração. Já o projeto da Câmara prescreve, além da existência de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia acerca da mesma
questão de direito, que o incidente deverá ser instaurado tão somente na
pendência da causa no tribunal.
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Ao que parece, no projeto do Senado, há a possibilidade de instauração do incidente ainda quando a causa esteja em primeira instância.
Igualmente, em ambos os projetos, verifica-se que o julgamento do
incidente vinculará os órgãos do tribunal no seu âmbito de competência. Tal
norma é prevista no § 2º do art. 933 do Senado e reforçada no caput do art.
939 desse projeto e, no projeto da Câmara, é prescrita no art. 995. A respeito
disso, anota Cássio Scarpinella Bueno (2014, p. 472) o seguinte:

Com intensidades diversas, ambos os dispositivos prescrevem que o
julgamento do incidente vinculará todos os casos presentes e futuros
que tratem da mesma questão em todo o território do tribunal que
o julgou exerce sua competência. Havendo julgamento de recurso
extraordinário ou de recurso especial, a área de vinculação é todo o
território nacional.

Todavia, no par. único do art. 938 do PLS 166/2010 e no § 5º do
art. 995 do PL 8.046/2010 dispõe-se que, se houver recurso e a matéria for
apreciada, em seu mérito, pelo STF ou pelo STJ, a tese jurídica firmada será
aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito
e que tramitem no território nacional.
A propósito, o art. 940 do PLS 166/2010 e os arts. 998 e 999 do PL
8.046\2010 contêm novas normas acerca dos recursos extraordinário e
especial eventualmente interpostos em face do acórdão que julgou o incidente. Consta previsão de efeito suspensivo para ambos e presume-se, no
que concerne ao RE, a repercussão geral da questão constitucional discutida,
bem como, caso sejam interpostos tais recursos, os autos serão remetidos
ao tribunal competente, independentemente da realização de juízo de admissibilidade na origem.
Demais disso, no art. 937 do PLS 166/2010 e no art. 997 do PL
8.046/2010, há a previsão de requerimento dirigido ao tribunal com competência para conhecer do recurso extraordinário ou especial (respectivamente, STF ou STJ), para que haja suspensão de todos os processos em
curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente
instaurado. O § 2º do art. 997 precitado dispõe que cessa a suspensão a que se
refere o caput desse artigo se não for interposto recurso especial ou recurso
extraordinário contra a decisão proferida no incidente.
Tal suspensão é novamente mencionada no § 3º do art. 983 do PLS
166/2010 e no § 4º do art. 1.042 do PL 8.046, nos quais ainda consta que o
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presidente do STF ou do STJ, que receber o requerimento, poderá determinar a referida suspensão, considerando razões de segurança jurídica e de
excepcional interesse social.
Outrossim, vejamos as seguintes disposições do PLS 166/2010 a
respeito da matéria:

Art. 930. É admissível o incidente de demandas repetitivas sempre
que identificada controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de processos fundados em idêntica questão de direito e de
causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência
de decisões conflitantes.
§ 1º O pedido de instauração do incidente será dirigido ao Presidente
do Tribunal:
I – pelo juiz ou relator, por ofício;
II – pelas partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública,
por petição.
[...]
Art. 933. O juízo de admissibilidade e o julgamento do incidente competirão ao plenário do tribunal ou, onde houver, ao órgão especial.
[...]
§ 2º Rejeitado o incidente, o curso dos processos será retomado; admitido, o tribunal julgará a questão de direito, lavrando-se o acórdão, cujo
teor será observado pelos demais juízes e órgãos fracionários situados
no âmbito de sua competência, na forma deste Capítulo.
[...]
Art. 938. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os
processos que versem idêntica questão de direito e que tramitem na
área de jurisdição do respectivo tribunal.
Parágrafo único. Se houver recurso e a matéria for apreciada, em seu
mérito, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ou pela corte especial do Superior Tribunal de Justiça, que, respectivamente, terão
competência para decidir recurso extraordinário ou especial originário
do incidente, a tese jurídica firmada será aplicada a todos os processos que versem idêntica questão de direito e que tramitem em todo
o território nacional.

Reputamos relevante transcrever as seguintes disposições do PL
8.046/2010, especialmente as que tratam da previsão de não cabimento
do incidente na hipótese de tribunal superior afetar recurso para definição
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da tese sobre questão de direito repetitiva, da fiscalização por órgão ou
agência reguladora do cumprimento da decisão proferida no incidente, no
caso de prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, bem assim
da previsão acerca dos legitimados e procedimento para requerimento de
revisão da tese jurídica:

Art. 988. É admissível o incidente de resolução de demandas repetitivas
quando, estando presente o risco de ofensa à isonomia e à segurança
jurídica, houver efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.
§ 1º O incidente pode ser suscitado perante tribunal de justiça ou tribunal regional federal.
§ 2º O incidente somente pode ser suscitado na pendência de qualquer
causa de competência do tribunal.
§ 3º O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente
do tribunal:
I – pelo relator ou órgão colegiado, por ofício;
II – pelas partes, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela
pessoa jurídica de direito público ou por associação civil cuja finalidade institucional inclua a defesa do interesse ou direito objeto do
incidente, por petição.
[...]
§ 8º É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão
de direito material ou processual repetitiva.
[...]
Art. 995. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada a todos os
processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão
de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal,
inclusive aqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo
estado ou região.
§ 1º A tese jurídica será aplicada, também, aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território
de competência do respectivo tribunal, até que esse mesmo tribunal
a revise.
§ 2º Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de
serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento
será comunicado ao órgão ou à agência reguladora competente para
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fiscalização do efetivo cumprimento da decisão por parte dos entes
sujeitos a regulação.
§ 3º O tribunal, de ofício, e os legitimados mencionados no art. 988,
§ 3º, inciso II, poderão pleitear a revisão da tese jurídica, observando-se, no que couber, o disposto no art. 521, §§ 6º a 11.
§ 4º Contra a decisão que julgar o incidente caberá recurso especial
ou recurso extraordinário, conforme o caso.
§ 5º Se houver recurso e a matéria for apreciada, em seu mérito, pelo
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese
jurídica firmada será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem
no território nacional.

O art. 990 do PL 8.046/2010, no caput, prevê que o órgão colegiado
competente para julgar o incidente procederá ao juízo de admissibilidade,
considerando a presença dos pressupostos do art. 988 e, conforme o § 1º
do mencionado art. 990, o relator suspenderá os processos pendentes que
tratam no estado ou na região, conforme o caso.

5 Reclamação

Com poucas diferenças, os projetos do Senado (art. 942) e da Câmara (art. 1.000) disciplinaram expressamente a reclamação para preservar
a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, mas
também para garantir a observância de súmula vinculante e de acórdão ou
precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência e, ainda, conforme consta no inc. III do art. 1.000
do PL 8.046/2010, garantir a observância de decisão ou precedente do STF
em controle concentrado de constitucionalidade.
Conforme sustenta Cássio Scarpinella Bueno (2014, p. 474), os projetos foram além da disciplina que, para os tribunais superiores, é dada pela
Lei 8.038/1990.
Constata-se, todavia, que se trata também de figura processual cujo
escopo é garantir a estabilidade e a uniformidade da jurisprudência.
Assim, sendo julgada procedente a reclamação, o tribunal cassará
a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à
solução da controvérsia, conforme se infere do art. 946 do PLS 166/2010 e
do art.1004 do PL 8.046/2010.
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6 Julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos
Disciplina atual dos recursos extraordinários e especiais repetitivos
vem sendo tratada no art. 543-B e parágrafos (vide Lei 11.418/2006) e no
art. 543-C e parágrafos (vide Lei 11.672/2008), ambos artigos do CPC atual.
Pelas normas em vigor, o processamento dos REs repetitivos ocorre
na análise da repercussão geral, quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica controvérsia (art. 543-B, CPC). 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 desta Corte.
Segundo o § 1º do art. 543-A do CPC, “para efeito da repercussão
geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto
de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa”, assim como dispõe o § 3º desse artigo que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula
ou jurisprudência dominante do Tribunal”.
Tal requisito é específico do recurso extraordinário. Não ocorre o
mesmo com o recurso especial, cujo sobrestamento, à luz do art. 543-C,
ocorre nos REsps que tenham fundamento em idêntica questão federal.
Nesse sentido, é a lição de Teresa Arruda Alvim Wambier (2008, p.
306):
Há diferenças entre os regimes de sobrestamento previstos nos dois
dispositivos legais, contudo. O art. 543-B foi inserido no Código no
contexto de outra reforma, relativa ao requisito da repercussão geral
da questão constitucional, que diz respeito ao cabimento do recurso
extraordinário. Por isso, pode-se dizer que, para que seja cabível o
recurso extraordinário, a questão constitucional é qualificada. O mesmo não ocorre com as questões federais infraconstitucionais, nada
dispondo o art. 543-C a respeito.

Nos projetos, há a subseção que especificamente trata do julgamento
dos recursos extraordinários e especial repetitivos, sendo também relevante,
a meu sentir, observar nesses projetos as disciplinas referentes à repercussão
geral para efeito de conhecimento do recurso extraordinário.
A redação do caput e dos §§ 1º e 2º do art. 989 do PLS 166/2010
é semelhante à do caput e §§ 1º e 2º do art. 1.048 do PL 8.046/2010, cujo
sentido é que o STF não conhecerá do RE quando a questão constitucional
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nele versada não oferecer repercussão geral, para a qual será considerada,
ou não, a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico,
político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
Ademais, percebe-se que foram ampliadas as hipóteses de presunção
da repercussão geral. Senão, vejamos o disposto no § 3º do art. 989 do PLS
166/2010:
§ 3º Haverá repercussão geral sempre que o recurso:

I – impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante
do Supremo Tribunal Federal;
II – contrariar tese fixada em julgamento de casos repetitivos;

III – questionar decisão que tenha declarado a inconstitucionalidade
de tratado ou lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição da
República.

O § 3º do art. 1.048 do PL 8.046/2010 possui redação semelhante,
ressalvado o seu inciso I, no qual consta “impugnar decisão contrária a súmula ou precedente do Supremo Tribunal Federal”, pelo que foi trocada a
expressão “jurisprudência dominante” prevista no projeto do Senado pela
expressão “precedente”.
Ainda a respeito das alterações quanto à repercussão geral, sustenta
Cássio Scarpinella Bueno (2014, p. 500/501):

As principais novidades são as seguintes: são ampliados os casos de
presunção da repercussão geral, em harmonia com os indexadores
jurisprudenciais propostos por ambos os Projetos (§ 3º, chamando
a atenção, no particular, a substituição sugerida pelo Plenário da Câmara de “jurisprudência dominante” por “precedente”); a suspensão
dos processos alcança todo o território nacional (§ 5º do Projeto da
Câmara); a possibilidade de excluir da decisão de sobrestamento os
recursos intempestivos (§ 6º), em decisão sujeita ao “agravo extraordinário” (§ 7º) e o recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida deve ser julgado no prazo de um ano (§ 9º), sob pena de
cessar a suspensão dos processos em geral (§ 10).

Como já dito alhures, nos projetos há uma subseção que trata especificamente do julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos, dando disciplina própria para o julgamento de uma multiplicidade de
recursos repetitivos. Porém, não se deve olvidar que o recurso extraordinário tem, conforme lição de Rodolfo de Camargo Mancuso (2010, p. 357),
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“a exigência adicional do pré-requisito genérico da repercussão geral da
questão constitucional [...]”.
De todo modo, consoante o disposto no art. 990 do PLS e no art.
1.049 do PL 8.046/2010, tal regime de julgamento ocorrerá quando houver
multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito.
Verifica-se, no art. 991 do PLS 166/2010, que, por ocasião da seleção dos recursos representativos da controvérsia pelo presidente do
tribunal de origem, é dispensado o juízo de admissibilidade. Tal não ocorre
no projeto da Câmara, conforme se percebe do § 6º do art. 1.049 do PL
8.046/2010, segundo o qual só podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da
questão a ser decidida.
Inclusive, o projeto da Câmara, nos §§ 4º e 5º do art. 1.049, prevê a
não vinculação do relator do tribunal superior, caso não haja iniciativa do
presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, ou caso tenha ocorrido
a escolha por parte destes.
Necessário também ressaltar que ambos os projetos contêm previsão
acerca das consequências no âmbito dos órgãos fracionários após a decisão
do recurso, os quais declararão prejudicados os demais recursos versando
sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese, conforme o
art. 993 do PLS 166/2010 e o art. 1.052 do PL 8.046/2010, sendo que, no
par. único deste artigo, há regra no sentido de que, negada a existência de
repercussão geral no recurso extraordinário afetado e no representativo da
controvérsia, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos
extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado.
Destarte, uma vez publicado o acórdão paradigma, o projeto da Câmara prevê as seguintes consequências:
Art. 994. Publicado o acórdão paradigma:

I – os recursos sobrestados na origem não terão seguimento se o acórdão recorrido coincidir com a orientação da instância superior; ou

II – o tribunal de origem reapreciará o recurso julgado, observando-se a tese firmada, independentemente de juízo de admissibilidade do
recurso especial ou extraordinário, na hipótese de o acórdão recorrido
divergir da orientação da instância superior.
§ 1º Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, far-se-á
o exame de admissibilidade do recurso especial ou extraordinário.
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§ 2º Reformado o acórdão, se for o caso, o tribunal de origem decidirá
as demais questões antes não decididas e que o enfrentamento se torne
necessário em decorrência da reforma.

O PL 8.046/2010 também trata do assunto:

Art. 1.053. Publicado o acórdão paradigma:
I – o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na
origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal
superior;
II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará
a causa de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, na hipótese de o acórdão recorrido contrariar
a orientação do tribunal superior;
III – os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição
retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo
tribunal superior.
[...]

Ambos os projetos versam especificamente acerca das consequências
na primeira instância quando a decisão da instância superior a respeito do
mérito sobrevier durante a suspensão dos processos, conforme o art. 995 do
PLS 166/2010 e o art. 1.054 do PL 8.046/2010. Tais artigos prescrevem, em
síntese, que o juiz proferirá sentença e aplicará a tese firmada, bem assim
regulam a hipótese de desistência pela parte autora da ação em curso na
primeira instância antes da sentença, caso a questão discutida for idêntica
à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.

Conclusão

Por fim, foram analisados os dispositivos que constam das duas
versões de projeto de Código de Processo Civil brasileiro, ou seja, do PLS
166/2010, aprovado pelo Senado Federal, e do chamado “texto-base” do
PL 8.046/2010, aprovado pela Câmara dos Deputados, com a indicação de
destaques ainda pendentes de aprovação pelo Senado Federal.
Verificou-se da exposição de motivos do PLS 166/2010 a preocupação
em se dar efetividade ao princípio da razoável duração do processo e que
sejam evitados posicionamentos diferentes e incompatíveis acerca da mesma norma jurídica e situações idênticas, mantendo-se maior uniformidade
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e estabilidade da jurisprudência, como garantia aos princípios da isonomia
e da segurança jurídica.
Constatou-se da precitada exposição de motivos haver o entendimento de que, caso seja o princípio do livre convencimento compreendido
em alcance estendido, conduziria a distorções do princípio da legalidade e
à própria ideia de Estado Democrático de Direito, sendo que a dispersão
excessiva da jurisprudência produziria intranquilidade social e descrédito
do Poder Judiciário, prestigiando-se, assim, a tendência para estabilização
e uniformização da jurisprudência dos tribunais superiores e de segundo
grau, mediante a criação de figuras para evitar a dispersão excessiva da
jurisprudência.
Em seguida, foram observados os dispositivos dos precitados projetos
em sintonia com essas diretrizes.
Destarte, foram verificados os artigos que tratam da uniformização,
estabilização e eficácia dos precedentes, nos quais se analisou o dever de
uniformização e manutenção da estabilidade da jurisprudência, os procedimentos, a eficácia e a vinculação dos precedentes, bem assim a modificação
do entendimento sedimentado.
Viu-se igualmente o incidente de assunção de competência, quando
houver relevante questão de direito, que se faça conveniente prevenir ou
compor divergência entre órgãos fracionários do tribunal. Foi verificada
ainda a previsão do efeito vinculante da decisão tomada em face dos órgãos
fracionários, a possibilidade de revisão da tese, bem assim, consoante consta
no projeto da Câmara dos Deputados, a restrição da aplicação do incidente
apenas aos casos sem repetição em diversos processos.
Analisou-se o incidente de resolução de demandas repetitivas, que
ocorre, em regra, em caso de controvérsia acerca da mesma questão de direito, tendo, no projeto do Senado Federal (PLS 166/2010), caráter mais
preventivo, pois consta como requisito o potencial de gerar relevante multiplicidade de processos, enquanto no projeto da Câmara dos Deputados (PL
8.046/2010) prescreve-se a efetiva repetição de processos
Ainda acerca do incidente de demandas repetitivas, destacou-se que,
no projeto do Senado, figura, entre os legitimados para pedir sua instauração,
o juiz de primeira instância, sendo que o projeto da Câmara, por outro lado,
dispõe que o incidente deverá ser instaurado tão somente na pendência
da causa no tribunal. Ademais, foi ressaltada a previsão de vinculação dos
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órgãos do tribunal no seu âmbito de competência, os efeitos na hipótese
de apreciação da matéria em recurso extraordinário ou especial, o efeito
suspensivo do incidente e, no caso de interposição desses recursos, o não
cabimento do incidente em caso de afetação por um dos tribunais superiores
de recurso para definição de tese sobre questão de direito e os legitimados
para revisão da tese e procedimento inerente à revisão.
Tratou-se da figura da reclamação nos projetos. Foi observado que,
além de preservar a competência ou garantir a autoridade das decisões dos
tribunais, a reclamação também garante a observância de súmula vinculante
e de acórdão ou precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência e, ainda, de decisão ou precedente
do STF em controle concentrado de constitucionalidade.
Por fim, com relação à disciplina nos projetos do julgamento dos
recursos extraordinário e especial repetitivos, assinalou-se, em síntese, a
repercussão geral como requisito específico do recurso extraordinário, o
tratamento específico do julgamento de uma multiplicidade de recursos
extraordinário e especial repetitivos com fundamento em idêntica questão
de direito, a questão do juízo de admissibilidade no tribunal de origem e as
consequências, no âmbito dos órgãos fracionários, após a decisão do recurso,
e na primeira instância.
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O litisconsórcio ativo necessário no
Juizado Especial Federal
Silvio Coimbra Mourthé1

1 Introdução
Temos discutido, no âmbito do Juizado Especial Federal – JEF, sobre
decisões de juízes federais que determinam que terceiros sejam incluídos
no polo ativo de demandas ajuizadas no JEF, visando à extensão subjetiva
da coisa julgada. Tal inclusão dar-se-ia através da citação. É que no JEF há
inúmeros processos, como pensão por morte, pagamento de retroativos
após o falecimento do segurado, em que a titularidade do direito pertence
a várias pessoas.
A finalidade principal dos Juizados Especiais Cíveis é, sem dúvida,
facilitar o acesso à justiça. Antes de sua criação, a Justiça Federal era vista
como uma justiça lenta, cara e complicada, não se mostrando compensador
submeter questões singelas à apreciação do Poder Judiciário federal.
Há uma convergência na doutrina quanto à necessidade de que, nos
Juizados Especiais Federais – JEFs, prevaleçam os princípios da oralidade,
simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, pois, caso
contrário, o resultado buscado pelos Juizados Especiais tornar-se-ia letra
morta da lei, sendo verdadeira prestação jurisdicional comum.
Deve ser destacado que estes princípios norteadores dos JEFs nunca
devem ofender os princípios processuais da ampla defesa e do contraditório, e a questão seria se a extensão subjetiva da coisa julgada iria ou não
ao encontro dos princípios da celeridade e economia processuais, que são
vigentes no JEF.

1

Juiz federal.
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2 O princípio da economia e a questão do litisconsórcio no
Juizado Especial Federal
Quando se pensa em economia, não pode haver nenhuma conclusão
no sentido de que os atos previstos no modelo legal do procedimento devam
ser supridos. Ele remete à escolha da alternativa menos onerosa, se mais
de uma for legalmente admissível. Sendo assim, não há como responder ao
questionamento anterior no sentido de que só por se tratar de JEF não fazia
sentido discutir a questão, sob a justificativa de que o rito processual seria o
mais célere possível. Como a sentença somente produz efeitos se proferida
em face de todos os partícipes da relação jurídica material, com esta providência, todos os partícipes estariam necessariamente na relação processual.
Aplicando tal entendimento para o instituto do litisconsórcio, tem
sido admissível a formação de litisconsórcio ativo e passivo, podendo o juiz
limitar o litisconsórcio facultativo, quando a pluralidade de partes causar
prejuízo na produção das provas e na economia de atos.
A juíza federal Marisa Ferreira dos Santos e o juiz Ricardo Cunha
Chimenti (2009, p. 44) trazem importante contribuição para se entender
este princípio, que deve vir aliado à simplicidade e à informalidade, ou seja,
o princípio da economia processual impõe que o julgador seja extremamente
pragmático na condução do processo. A busca deve ser feita para a adoção
da forma mais simples e adequada à prática do ato processual, de forma a
evitar que resultem novos incidentes processuais.

3 O Instituto do Litisconsórcio Ativo Necessário

O Litisconsórcio Ativo Necessário é considerado inconstitucional
por muitos doutrinadores. Este Instituto tem gerado várias divergências no
campo doutrinário e jurisprudencial. O art. 47 do Código de Processo Civil
de 1973 assevera que só há litisconsorte necessário por prévia disposição
de lei ou pela natureza da relação jurídica.
A obrigatoriedade da formação de um litisconsórcio no polo ativo
da demanda torna-se um problema quando um dos litisconsortes não tem
interesse na propositura da ação. Neste caso, ficaríamos com o seguinte
impasse: aceitar sua posição e negar ao outro litisconsorte o direito de ação.
Se, de um lado, obrigando o litisconsorte necessário a litigar, haveria
evidente restrição ao seu direito à liberdade, em contrapartida, caso fosse
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respeitada a sua vontade, haveria violação ao direito da ação daquele que
não poderia utilizar o Judiciário sem a presença do litisconsorte.

Como ponderar tais interesses e escolher qual princípio deva ser
relativizado? Qual a melhor via a ser adotada para resolver este impasse?
Há posicionamento doutrinário no sentido de que o autor deveria
citar o litisconsorte (NERY JUNIOR, 2013, p. 319), “[...] caso em que a eficácia
da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo”,
e seu parágrafo único, “O juiz ordenará ao autor que promova a citação de
todos os litisconsortes necessários, dentro do prazo que assinar, sob pena
de declarar extinto o processo”, e este, sendo réu, faria com que estivesse no
processo. Como ninguém pode recusar-se a ser réu na ação movida contra si,
estaria resolvido o problema, em que pese o fato de que tal posicionamento
enfrenta críticas.

Alguns doutrinadores, apoiando-se em uma interpretação do artigo
47 do CPC, defendem a impossibilidade de citação daquele que deveria figurar, necessariamente, no polo ativo da ação, com o argumento de que o
ato de citar presta-se, exclusivamente, a dar ciência àqueles que ocuparão
o polo passivo da existência de uma demanda ajuizada em seu desfavor.
Entre eles destaco o jurista Cândido Dinarmarco (2002, p. 221), que
salienta que “destoa realmente do sistema a suposta possibilidade de citar alguém para vir ao processo como autor, endereçando-lhe verdadeira
provocatio ad agendum; ainda mais, talvez com o risco de sofrer efeitos de
eventual contumácia”.
Tal posicionamento vai ao encontro da tendência de se ampliar a
tutela jurisdicional, ampliando-se a garantia de ação, e do entendimento
no sentido da aversão de constranger alguém a demandar como autor. De
certo que, para resolver a questão, fica bastante estranho que alguém que
tenha o direito de ação possa vir a ser réu neste mesmo processo e conteste
o próprio direito do cotitular.

Mesmo no âmbito desta corrente doutrinária, não se deve concluir
que a figura do litisconsórcio ativo deva inexistir, uma vez que há casos em
que o resultado a ser pleiteado mediante o processo há de ser necessariamente querido por todos, tornando indispensável o consenso, como nos casos
que presenciamos no JEF, quando há a possibilidade tanto de se anular o
contrato quanto de se requerer a redução do preço de compra, em face da
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ocorrência de vícios de construção, situação em que ocorre a competência
pela tomada de empréstimos via SFH na CEF.
Na questão acima, ao meu sentir, não seria lícito a um dos cotitulares
decidir pela via que lhe aprouvesse sem a presença e a participação de todos
aqueles que pudessem alegar prejuízo, uma vez que a sentença poderia ser
inconveniente aos cotitulares, ou seja, a ação individual de cada um poderia
ser lesiva aos demais.
Em relação à outra corrente, há o posicionamento no sentido de que
a citação do litisconsorte ativo necessário seria uma solução que melhor
se adaptaria à ponderação de garantias trazidas pelo texto constitucional,
destacando a posição defendida por Nelson Nery Junior (2013, p. 320-321):
determinar a citação do litisconsorte necessário para ingressar no polo ativo
da ação. Com isso, o litisconsorte é chamado ao feito para ingressar no polo
ativo, sendo-lhe, contudo, aberta a possibilidade de manter-se inerte ou não
aceitar e ingressar no feito ao lado do réu para contestar o pleito do autor
que não lhe interessa.
Na visão deste doutrinador, a citação serviria para regularizar a relação processual e, por consequência, submetê-lo, ao final, aos efeitos da
decisão proferida (limites subjetivos da coisa julgada material). Assim, uma
vez ciente da existência da demanda e de sua inclusão nela, o litisconsorte
pode permanecer inerte e aguardar o desenrolar do feito.

4 Da previsão legal representada pelo art. 76 da Lei 8.213/1991

Em relação à pensão por morte, há norma legal desobrigando a atuação de outro dependente. O artigo 76 da Lei 8.213/1991 assim disciplina:

A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de
habilitação de outro possível dependente e, qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente
só produzirá efeito a contar da data de inscrição ou habilitação.

A intenção precípua da norma legal foi a aplicação de tal dispositivo
no âmbito administrativo, quando do requerimento administrativo da pensão. Entendo que tal dispositivo é plenamente aplicável no âmbito judicial
diante do próprio objetivo da norma, que foi o de evitar que a pensão fosse
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concedida enquanto não figurassem no polo ativo todos os dependentes
legais.
Não tenho dúvidas em relação à desnecessidade de se determinar a
inclusão de todos os dependentes caso estes não tenham pleiteado na via
administrativa, momento em que se inicia o direito para os dependentes
maiores.
No entanto, quando já houve pleito administrativo de vários dos dependentes, como, por exemplo, vários irmãos, ou mesmo se tratando de
dependentes menores, como a tutela jurisdicional traria efeitos financeiros desde a DER ou desde a morte, o interesse público faria com que fosse
necessária a presença de todos os irmãos no polo ativo, sob pena de que o
réu pudesse vir a ser condenado a pagar por quantia que tinha sido paga
anteriormente para um ou demais dependentes.
Para evitar a restrição ao direito de ação, em não havendo concordância do coautor para ingressar com ação, manifestação de vontade feita
pelo representante legal, a solução seria intimá-lo para que viesse a exercer o
direito sob pena de que os valores a que faz jus na coparticipação da referida
pensão possam ser pagos aos que ingressaram em juízo.

5 Considerações finais

Entre as correntes, filio-me ao entendimento de que, por ser o litisconsórcio ativo necessário uma exceção no sistema processual, diante do
direito de ação, caberá ao magistrado, nos casos não disciplinados em norma legal, concluir pela necessariedade ou não do litisconsórcio ativo, mas
o argumento de que a sentença somente produziria efeitos se proferida em
face de todos os partícipes da relação jurídica não poderia ser, por si só, a
razão da referida inclusão.
Ao meu sentir, tal decisão deve sempre sopesar que a determinação
para que terceiros sejam autores, sob a simples justificativa de que a sentença
teria efeitos subjetivos, tende a constranger alguém a demandar como autor, sem contar que restringe o direito de ação do então autor, fazendo com
que, só nos casos em que a prestação jurisdicional possa trazer resultados
diversos, diante da duplicidade de adoção de pedidos, é que seria necessária
a presença de terceiros no polo ativo.
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Breve reflexão sobre a vinculação dos magistrados aos
precedentes judiciais no Projeto do
novo Código de Processo Civil
Tiago Borré1

1 Introdução
Pretende-se analisar o novo regramento veiculado pelo Projeto de
Novo Código de Processo Civil no que se refere especificamente à vinculação
do magistrado aos precedentes judiciais.

2 Os precedentes judiciais no Projeto de Novo Código de
Processo Civil

Em um país cujo sistema judicial parece não atender aos anseios
dos jurisdicionados, que cada vez mais litigam e clamam por uma resposta
estatal célere, é notória a tentativa de solução da problemática por via de
inovações legislativas arrimadas em técnicas vocacionadas a solucionar, com
maior celeridade, a multiplicidade de conflitos sociais.
Sem sombra de dúvidas, é esse o contexto em que se enquadra o
Projeto de Novo Código de Processo Civil — PLS 166/2010 (Senado) e PL
8.046/2010 (Câmara dos Deputados) —, diploma que explicitamente encampa a valorização dos precedentes judiciais em várias de suas previsões
e contempla capítulo que traz a seguinte disciplina normativa:
Projeto aprovado pelo Senado
CAPÍTULO III
Art. 307. O juiz julgará liminarmente improcedente o pedido que se
fundamente em matéria exclusivamente de direito, independentemente da citação do réu, se este:

1

Juiz federal substituto.

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

I – contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça;
II – contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III – contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência;
[...]
Projeto aprovado pela Câmara:
CAPÍTULO III
Art. 333. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o
pedido que:
I – contrariar súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça;
II – contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou
pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
III – contrariar entendimento firmado em incidente de resolução de
demandas repetitivas ou de assunção de competência;
IV – contrariar frontalmente norma jurídica extraída de dispositivo
expresso de ato normativo;
V – contrariar enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito
local;
[...]

Infere-se desse panorama que o legislador tem a nítida intenção de
que as decisões de primeiro grau sigam as orientações já firmadas pelas
instâncias superiores, evitando-se, com esse proceder, o desprestígio da
jurisdição traduzido em pronunciamentos divergentes sobre questões similares, em flagrante quebra da harmonia que deve nortear o Poder Judiciário.
O sistema judicial já era expresso no que tange à vinculação do julgador às súmulas vinculantes emanadas do Supremo Tribunal Federal, consoante a leitura que se depreende do artigo 103-A da Constituição Federal,
de acordo com o qual “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
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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”.
Aparentemente, portanto, o legislador busca ampliar a vinculação do
julgador de primeiro grau aos precedentes jurisprudenciais exarados pelas
instâncias superiores, na medida em que, se aprovado o projeto na forma
em que redigido, o julgamento a quo deverá atrelar-se também aos enunciados de súmulas editadas pelos tribunais superiores despidas de caráter
vinculante aos julgamentos de recursos repetitivos e, ainda, a súmulas de
tribunais locais em determinadas hipóteses.
A inovação merece aplausos, entretanto é apenas aparente e, ao contrário do que defendem algumas vozes, não acarreta o engessamento da
atividade judicial de primeiro grau.
Isso porque a vinculação do julgador à linha de entendimento firmada pelos Tribunais Superiores deriva do próprio sistema constitucional
adotado, e não necessariamente das previsões contidas em diploma infraconstitucional.
É de extração constitucional o regramento segundo o qual compete
ao Superior Tribunal de Justiça uniformizar a interpretação da legislação
infraconstitucional (art. 105, inciso III, da CF2) e ao Supremo Tribunal Federal zelar pelas normas constitucionais (art. 102 da CF3), de tal sorte que a
“submissão” dos magistrados aos posicionamentos firmados por estas cortes
no âmbito de suas respectivas áreas de competência é decorrência lógica do
sistema jurídico encampado pela Constituição Federal.
Não é demais rememorar que a jurisprudência encerra o conjunto
de decisões uniformes e constantes dos tribunais, resultantes da aplicação
2

3

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
II – julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais
Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:
a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; (Redação dada pela Emenda
Constitucional 45, de 2004)
c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe [...].

385

Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

de normas a casos semelhantes, constituindo uma norma geral aplicável a
todas as hipóteses similares ou idênticas (DINIZ, 2001, p. 290), ao passo
que as súmulas implicam consolidação de linha de entendimento sobre determinada matéria reiteradamente apreciada pelas instâncias superiores.
Não se afigura conforme o ordenamento constitucional, nesse cenário,
a postura judicial que simplesmente nega aplicação aos precedentes já consolidados sobre dada matéria para fazer prevalecer posição individualizada
sobre ela. Ao assim proceder, o julgador dá azo, em verdade, a tratamentos
anti-isonômicos, colabora para o descrédito da jurisdição e para o incremento
da litigiosidade, que assume índices alarmantes no país.
Tanto não é esse o comportamento desejado pelo sistema em vigor,
que o Código Ibero-Americano de Ética Judicial contempla o princípio da
responsabilidade institucional do magistrado, segundo o qual o exercício
da justiça não se traduz em uma questão individual de cada juiz, que deve,
por isso, assumir um compromisso ativo com todo o sistema judicial em
que está inserido.
De acordo com o Código, juiz institucionalmente responsável é aquele
que, além de cumprir com suas obrigações específicas de caráter individual,
assume um compromisso ativo com o bom funcionamento de todo o sistema
judicial (art. 42), promovendo na sociedade uma atitude, racionalmente
fundada, de respeito e confiança para com a administração da justiça (art.
43), devendo estar disposto a promover e colaborar em tudo aquilo que
signifique seu melhor funcionamento (art. 47).
Ao assim agir, o julgador não se afasta de sua independência funcional, antes presta homenagem ao princípio da responsabilidade institucional.
Sobre ele, impende transcrever as lições do ministro do Superior Tribunal
de Justiça, Ari Pargendler:
Honestidade, independência e imparcialidade são os atributos mínimos
de um juiz, mas a missão que ele deve cumprir exige, todavia, outros,
de que ordinariamente não se cogita, igualmente importantes. Todos
são descritos, com vigor e encanto, no Código Ibero-Americano de
Ética Judicial, elaborado pelos eminentes juristas Manuel Atienza e
Rodolfo Luis Vigo.
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Quem quer que o leia, sendo juiz, e não se sinta empolgado pelo exercício da função, com certeza está vocacionado para outra atividade.
Não teria sentido, neste espaço, reprisar os temas nele tratados, até
porque exaustivamente desenvolvidos na apresentação feita pelos
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seus autores e também na respectiva exposição de motivos. Animo-me,
contudo, a destacar uma qualidade do juiz pouco reconhecida entre
nós, a despeito de sua grande relevância, qual seja, a da responsabilidade institucional.
O juiz institucionalmente responsável — está dito nesse Código — é
o que, além de cumprir com suas obrigações específicas de caráter
individual, assume um compromisso ativo com o bom funcionamento
de todo o sistema judicial.
No Brasil de hoje, há milhares de recursos interpostos contra sentenças que decidem diferentemente da orientação fixada pelos tribunais
locais.

Também os tribunais superiores são vitimados por recursos interpostos contra acórdãos que, proferidos por tribunais locais, conflitam com
sua jurisprudência consolidada, e repetida até milhares de vezes. Essa
rebeldia é uma distorção da independência judicial, aquela virtude que
equipara o juiz ao soldado embora em outra dimensão, a da defesa das
leis que, segundo Heráclito, são as muralhas do Estado. Estruturado,
contudo, sob o signo da coordenação, e não da subordinação, o Poder
Judiciário só terá funcionalidade se, aceito o pressuposto de que a final
prevalecerá a decisão de última instância, os tribunais locais fizerem
por antecipá-la em seus acórdãos.
Este não é apenas um reclamo da economia processual, mas um antídoto contra o efeito iatrogênico dos julgados que estimulam causas
inviáveis, comprometendo, em razão do congestionamento dos foros,
a prestação jurisdicional em demandas verdadeiramente importantes,
que se arrastam nos cartórios por anos e anos.

A não ser assim, o remédio se transforma em veneno, desesperando
as partes que litigam quer nas boas causas (assim entendidas, aquelas
em que há incertezas a serem dirimidas), quer naquelas cujo desfecho
já era previsível à data em que foram propostas4.

Em sendo assim, as previsões veiculadas pelo Projeto de Novo Código
de Processo Civil carecem de ineditismo, visto que apenas tornam expresso
dever inerente ao sistema constitucional em que inserido o Poder Judiciário
e seus integrantes.
4

Disponível em: http://www.csm.org.pt/comunicacao/documentacao/363-documcjia. Acesso em:
10 nov. 2014.
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Lado outro, delas também não deriva, ao contrário do que uma leitura
apressada pode indicar, o verberado engessamento da atividade jurisdicional
de primeiro grau.
Assim é, porque, se o caso posto para acertamento, por não encerrar
nenhuma nota distintiva, enquadra-se nos precedentes consolidados em
enunciado sumular ou em julgamento submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, cumpre ao magistrado julgá-lo de acordo com a orientação já firmada, ainda que com ressalva de posicionamento divergente. Ao assim fazer,
coopera com a construção de um sistema judiciário coerente e harmônico.
Do contrário, se o caso sub judice distancia-se da moldura já construída pelas instâncias superiores, o sistema confere ao julgador mecanismos
para dela afastar-se, daí por que deve ser excogitada a existência de engessamento.
Entre as técnicas, destaca-se a possibilidade de haver distinção entre
o caso concreto posto em julgamento e aqueles que ensejaram a formação
do precedente (distinguishing), bem assim a aferição de fundamentos outros
que justificam a superação da linha de intelecção anteriormente adotada
sobre a matéria (overruling).
Em outros termos, importa dizer que ao julgador abrem-se caminhos
legítimos para o afastamento dos precedentes superiores, de tal modo que a
sua independência e o seu livre convencimento motivado ficam garantidos
pelo sistema, que apenas repele a mitigação arbitrária de linhas jurisprudenciais já consolidadas.

3 Conclusão

Em síntese, as previsões contidas no Projeto de Novo Código de
Processo Civil no que se refere à vinculação dos magistrados às súmulas
editadas pelos Tribunais Superiores e aos julgamentos proferidos em sede
de questões repetitivas apenas tornam explícita conduta que já era implicitamente imposta pelo sistema judicial em que estão inseridos, ao tempo em
que também não encerram engessamento da atividade judicial, porquanto
existem mecanismos legítimos que autorizam a superação ou o afastamento
dos precedentes.
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