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APRESENTAÇÃO

Este livro, na forma de coletânea, conta com o apoio da
FUNADESP - Fundação Nacional de Desenvolvimento do
Ensino Superior Particular, é o resultado do trabalho conjunto de integrantes do Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu (Mestrado) em Direito da Universidade FUMEC,
do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA) e
de coautores de outras importantes instituições brasileiras,
como resultado de suas pesquisas interinstitucionais, financiadas dentre outras fontes de fomento, pela FAPEMIG
- Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais e pelo
Instituto Mineiro de Direito Processual (IMDP).
Os capítulos que o integram foram selecionados e
avaliados pelos Coordenadores a partir de edital publicado
no site do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação
em Direito - CONPEDI, cujo auxílio possibilitou o envio
de textos resultantes de reflexões de estudiosos de várias
regiões do Brasil, e representa, assim, um esforço coletivo
para contribuir para o avanço da pesquisa jurídica brasileira.
É exatamente a pluralidade de perspectivas que as pesquisas assumem que torna fértil o debate em torno de temas
7

relativos ao processo e sua articulação com a democraticidade jurídica. A abertura que se propiciou permitiu que os
capítulos tratassem de questões relevantes ao exercício da
cidadania pela processualidade democrática viabilizadora
do diálogo entre esferas pública e privada na comunidade
jurídica, tais como a conciliação como exercício da cidadania; o jus postulandi nos juizados especiais em face dos
princípios constitucionais; a aplicabilidade do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa;
a efetivação dos direitos humanos e a necessária abertura
da jurisdição; e a racionalidade das decisões judiciais na
perspectiva do Estado Democrático de Direito.
O temário que a obra encampa reflete, assim, as cogitações alinhadas à linha de pesquisa intitulada “Esfera
Pública, Legitimidade e Controle” que se desenvolve no
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito
da Universidade FUMEC, em área de concentração denominada “Instituições Sociais, Direito e Democracia”,
bem como a linha de pesquisa “Direito Processual Civil
e Trabalho” do PPGD da CESUPA, além de possibilitar
ao leitor a confrontação e debates críticos, eis que assume
enfoques distintos que, convergem quanto à preocupação
em viabilizar, pela pesquisa jurídica, o projeto constitucional
democrático brasileiro.
Como se viu, aos leitores mais qualificados, professores,
pesquisadores, discentes da Pós-graduação, bem como aos
cidadãos interessados nas referidas temáticas, a pluralidade de temas e os respectivos desdobramentos suscitam o
olhar sobre os avanços e retrocessos do Direito Processual
Civil brasileiro, com juízo crítico sobre o Devido Processo
Constitucional Democrático.
Ficam registrados, aqui, nossos agradecimentos as instituições participantes, em especial, a UNIVERSIDADE
8

FUMEC, a CESUPA, ao CONPEDI, a FAPEMIG, ao
IMDP e à FUNADESP pelo apoio à coletânea e à pesquisa
e ensino jurídico no país.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2016
André Cordeiro Leal
Universidade FUMEC

Sérgio Henriques Zandona Freitas
Universidade FUMEC

Jean Carlos Dias
Centro Universitário do Estado do Pará
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A APLICABILIDADE DO INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA
EMPRESA DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO NA JUSTIÇA LABORAL

Cláudia Mara de Almeida Rabelo Viegas1
Samantha Caroline Ferreira Moreira2

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é importante para o Processo Trabalhista, sobretudo,
1

2
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1

por possibilitar a invasão do patrimônio dos sócios das
empresas que obstam a satisfação dos créditos trabalhistas
em seu desfavor.
Aplicada subsidiariamente ao Processo do Trabalho,
com autorização dos arts. 8º e 769 da CLT, a teoria da
disregard se apoia no §5º do art. 28 do CDC, pelo qual a
personalidade jurídica poderá ser desconsiderada quando
comprovados obstáculos ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores.
Sendo a desconsideração da personalidade jurídica, a
medida processual em que o juiz determina a inclusão dos
sócios ou administradores da pessoa jurídica no polo passivo
da demanda, para que estes respondam com seu patrimônio
particular pelas dívidas da empresa no caso de obstáculo
ao recebimento do crédito alimentar do empregado, importa avaliar se o advento no Novo CPC modificou a sua
aplicação no Processo Trabalhista.

1.2. A DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA NO
PROCESSO TRABALHISTA
A desconsideração da personalidade jurídica no Direito do Trabalho vem sendo amplamente aplicada nos
processos trabalhistas, em nome da proteção do obreiro e
em busca da efetividade da prestação jurisdicional.
Em principio, cabe uma distinção entre despersonalização do ente empregador da desconsideração de sua
personalidade jurídica.
Na primeira, altera-se o tomador dos serviços na
relação empregatícia, o sujeito empregador, sem que haja
qualquer prejuízo para o empregado, cite-se, por exemplo, as
hipóteses dos arts. 10 e 448 da CLT. O novo titular assume
12

os direitos trabalhistas dos empregados, inclusive, aqueles
adquiridos durante a vigência do contrato de trabalho, em
face do anterior titular da empresa, responsabilizando-se
perante o prestador de serviços.
A desconsideração da personalidade jurídica do empregador, por sua vez, consiste no ato de contornar a pessoa
jurídica, sem o propósito de questionar a sua existência ou
regularidade, objetivando, especialmente, alcançar o patrimônio dos sócios desta, a fim de satisfazer uma obrigação
descumprida.
Segundo Ludmilla Ferreira Mendes de Souza (2016),
“tal teoria foi desenvolvida para evitar que os sócios, protegidos pelo instituto da pessoa jurídica, cometam abusos,
fraudes ou irregularidades, sem que seus próprios patrimônios sejam atingidos”.
A Teoria Maior da Desconsideração, adotada pelo
Código Civil Brasileiro, é aquela segundo a qual deve ser
provado o motivo para a decretação da desconsideração,
não bastando à simples insuficiência patrimonial da pessoa
jurídica. Consoante Fábio Ulhoa Coelho há, no direito brasileiro, duas teorias da desconsideração, a maior e a menor.
A primeira é a teoria mais elaborada, de maior
consistência e abstração, que condiciona o afastamento episódico da autonomia patrimonial das
pessoas jurídicas à caracterização da manipulação
fraudulenta ou abusiva do instituto, denominada
de Teoria Maior.
A segunda, de outro lado, se refere à desconsideração em toda e qualquer hipótese de execução
do patrimônio do sócio por obrigação social,
cuja tendência é condicionar o afastamento
do princípio da autonomia à simples insatisfação de crédito perante a sociedade. É a Teoria
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Menor, que se contenta com a demonstração
pelo credor da inexistência de bens sociais e da
insolvência de qualquer dos sócios, para atribuir
a este a obrigação da pessoa jurídica (COELHO,
2009, p.50).

Segundo a teoria maior, adotada pelo art. 50, do CC,
para efeito de desconsideração, exige-se o requisito específico do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, bem como provocação
da parte ou do MP, inexistindo hipótese de desconsideração
de ofício. Confira-se o teor do dispositivo, in verbis:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público
quando lhe couber intervir no processo, que
os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
(BRASIL, 2002).

Conforme Adriana de Paiva Corrêa:
Para a teoria maior a desconsideração é possível
se houver fraude e abusos praticados pelos sócios
ou administradores. Já para a teoria menor, basta
apenas a insolvência da empresa para que haja
a desconsideração. Não é necessário que exista
desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
O simples prejuízo já autoriza a desconsideração, mesmo que os sócios ou administrados
não tenham realizado qualquer ato ilícito. Para
a teoria menor, o risco empresarial normal às
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atividades econômicas não pode ser suportado
por terceiros.”(CORRÊA, 2014, p. 16).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
revela o entendimento de que a teoria maior é a regra geral
no sistema jurídico brasileiro, porém a aplicação da teoria
menor é acolhida por nosso ordenamento jurídico no
âmbito das relações de consumo e em matéria ambiental.
De maneira mais recente, apenas para exemplificar a
regra da teoria maior, o segue o seguinte julgado do STJ:
CIVIL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO
ABUSO DA PERSONALIDADE. ART. ANALISADO: 50, CC/02. 1. Ação de prestação de
contas distribuída em 2006, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao
Gabinete em 05/07/2013. 2. Discute-se se o
encerramento irregular da sociedade empresária,
que não deixou bens suscetíveis de penhora,
por si só, constitui fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica. 3. A criação
de uma sociedade de responsabilidade limitada
visa, sobretudo, à limitação para os sócios dos
riscos da atividade econômica, cujo exercício,
por sua vez, a todos interessa, na medida em
que incentiva a produção de riquezas, aumenta
a arrecadação de tributos, cria empregos e gera
renda, contribuindo, portanto, com o desenvolvimento socioeconômico do País. 4. No entanto, o desvirtuamento da atividade empresarial,
porque constitui verdadeiro abuso de direito
dos sócios e/ou administradores, é punido pelo
ordenamento jurídico com a desconsideração
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da personalidade jurídica da sociedade, medida
excepcional para permitir que, momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de modo a privilegiar a boa-fé nas relações
privadas. 5. A dissolução irregular da sociedade
não pode ser fundamento isolado para o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica,
mas, aliada a fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do patrimônio
societário ardilosamente provocado de modo a
impedir a satisfação dos credores em benefício
de terceiros, é circunstância que autoriza induzir
existente o abuso de direito, consubstanciado, a
depender da situação fática delineada, no desvio
de finalidade e/ou na confusão patrimonial. 6.
No particular, tendo a instância ordinária concluído pela inexistência de indícios do abuso da
personalidade jurídica pelos sócios, incabível a
adoção da medida extrema prevista no art. 50
do CC/02. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (STJ - REsp:
1395288 SP 2013/0151854-8, Relator: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
11/02/2014,T3 - TERCEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 02/06/2014)

A teoria menor, a seu turno, é ampla e mais fácil de
ser aplicada, pois não exige a demonstração do fraude ou
abuso de personalidade (Confira: REsp. 279273 SP).
Assim, diferentemente do Código Civil, que, em seu
artigo 50, abraça a teoria maior da desconsideração, adotou
o CDC a teoria menor da disregard doctrine, ao dispor, no art.
28, § 5º, que “o juiz poderá desconsiderar a personalidade
jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for,
de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores” (BRASIL, 1990).
16

A teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica empresária diferencia-se da maior, portanto, pelo
fato de minimizar a complexidade de sua incidência, bastando para tanto, a inadimplência da sociedade, seja por
insolvência, seja por falência.
Fábio Ulhoa Coelho sucintamente resume ambas
teorias como “a maior, pela qual o juiz é autorizado a ignorar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, como
forma de coibir fraudes e abusos praticados através dela, e a
menor, em que o simples prejuízo do credor já possibilita
afastar a autonomia patrimonial” (COELHO, 2009, p.23).
Ora, se a teoria menor é a exceção e claramente contra
a função social da empresa esta só poderia ser admitida em
situações muito específicas, quando expressamente previstas
e de maneira fundamentada.
Todavia, a Justiça Laborista, calcando-se no princípio
da proteção ao empregado, desconsidera a personalidade
jurídica dos sócios tão-somente em face da insolvência
da sociedade, justificando-se na ampliação da garantia
de recebimento dos créditos trabalhistas, favorecendo, com
isso, o obreiro, parte materialmente mais fraca da relação
de emprego.
Os defensores de tal procedimento alegam que, à
luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da
proteção ao trabalhador, da assunção dos riscos pelo
empregador e da natureza alimentar das verbas trabalhistas, o §5º, do art. 28, do CDC é fundamento legal
suficiente para desconsiderar a personalidade jurídica da
sociedade empregadora no Direito do Trabalho, sobretudo, levando a efeito a hipossuficiência do empregado
frente ao empregador.
Nessa toada, ante a ausência de bens da pessoa jurídica,
capazes de satisfazer a dívida trabalhista, responderia os só17

cios pelo saldo, hipótese especial no processo do trabalho,
em face do privilégio assegurado ao crédito.
Importa mencionar que parte da doutrina e da jurisprudência aponta a existência de uma teoria própria do
Direito do Trabalho, a qual, por si só, possibilitaria a desconsideração da personalidade jurídica. Cuida-se da Teoria
do Risco da Atividade Econômica, pela qual o empregador
assume o risco de eventual prejuízo advindo da atividade
empresária (art. 2º da CLT).
Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado, in verbis:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Na esfera trabalhista, entende-se que os bens particulares dos sócios
das empresas executadas devem responder pela
satisfação dos débitos trabalhistas. Trata-se da
aplicação do disposto no artigo 592, II, do CPC,
e da teoria da desconsideração da personalidade
jurídica, esta derivada diretamente do -caput- do
art. 2º da CLT (empregador como ente empresarial ao invés de pessoa) e do princípio justrabalhista especial da despersonalização da figura
jurídica do empregador. Está claro, portanto, que,
não obstante a pessoa jurídica se distinga de seus
membros, admite a ordem jurídica, em certos
casos, a responsabilização do sócio pelas dívidas
societárias. Assim, se é permitido que, na fase
de execução, possa o sócio ser incluído na lide
para fins de responsabilização pela dívida apurada, com muito mais razão deve-se aceitar sua
presença na lide desde a fase de conhecimento,
em que poderá se valer mais amplamente do
direito ao contraditório. Contudo, o sócio não
responde solidariamente pelas dívidas sociais
trabalhistas, mas em caráter subsidiário, dependendo sua execução da frustração do procedi-
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mento executório perfilado contra a sociedade,
na forma do -caput- do art. 596 do CPC (TST
Processo: RR - 12564094.2007.5.05.0004 Data
de Julgamento: 30/03/2011, Relator Ministro:
Mauricio Godinho Delgado, 6ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 19/04/2011.)

Defende-se que, ao exercer uma atividade econômica,
o empregador (sócio proprietário) pode se beneficiar com
o resultado positivo do empreendimento, sem que o empregado, por outro lado, tenha tido qualquer crescimento
do seu patrimônio pessoal, pois salário não é participação
no resultado do empreendimento, mas contraprestação ao
trabalho realizado.
Por outro lado, justo seria que o sócio proprietário,
aquele teve acréscimo patrimonial quando houve o resultado positivo do empreendimento, em face da desconsideração da personalidade jurídica, tenha o seu patrimônio
atingido para pagamento da contraprestação pelo trabalho
que o empregado já realizou. Caso contrário, haveria uma
inversão da Teoria do Risco da Atividade Econômica, já
que quem estaria suportando os riscos da atividade seria o
empregado e não o empregador.
Seguindo essa perspectiva, não haveria necessidade
de se utilizar de fundamentações cíveis para aplicação da
desconsideração da personalidade jurídica no Processo do
trabalho, pois a própria CLT trouxe, em seu art. 2º, fundamentação coesa para tanto, podendo-se embasar a desconsideração na Teoria do Risco da Atividade Econômica.
Demonstrada a possibilidade de aplicação da Teoria da
desconsideração da personalidade jurídica no Processo do
Trabalho, passa-se a analisar as recentes alterações operadas
no Código de Processo Civil Brasileiro afetas ao tema.
19

1.3. PANORAMA DAS NORMAS GERAIS DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
BRASILEIRO
Os processualistas3 sempre se preocuparam com um
valor fundamental ínsito à tutela dos direitos, qual seja:
a imprescindibilidade da efetividade4 do processo como
instrumento de realização da justiça5.
3

4

5

É difícil precisar em que momento iniciou e em que fase atualmente
encontra-se a reforma do processo civil brasileiro. Algumas correntes
sustentam que o marco inicial foi no ano de 1985 com a introdução
ao sistema de diversos instrumentos destinados a tutelar direitos de
natureza coletiva (ZAVANSCKI, 1997, p. 173-178), outras afirmam
que as reformas somente tiveram início no ano de 1992, a partir da
promulgação da Lei 8.455 que alterou os dispositivos referentes à
prova pericial (WAMBIER, 2015). Independente de ser a primeira
ou a segunda fase das reformas deste cenário, ao final do ano de
1994 por meio das Leis 8.950, 8.951, 8.952 e 8.953 e, novamente,
no ano de 1995 com as Leis 9.099, 9.139 e 9.245 apresentam-se no
país as primeiras alterações com o objetivo de aperfeiçoar e ampliar
os mecanismos até então existentes no sistema processual vigente
(ZAVANSCKI, 1997).
A efetividade e celeridade no Novo Código de Processo Civil
restam sedimentadas, conforme enfatizado no texto de apresentação do Projeto do Novo Código de Processo Civil: “É que; aqui
e alhures não se calam as vozes contra a morosidade da justiça. O
vaticínio tornou-se imediato: “justiça retardada é justiça denegada”
e com esse estigma arrastou-se o Poder Judiciário, conduzindo o
seu desprestígio a índices alarmantes de insatisfação aos olhos do
povo. Esse o desafio da comissão: resgatar a crença no judiciário e
tornar realidade a promessa constitucional de uma justiça pronta e
célere” (BRASIL, 2010).
Nas palavras do presidente da comissão de juristas encarregada da elaboração do Anteprojeto do CPC (Ministro Luiz Fux):“O Brasil clama
por um processo mais ágil, capaz de dotar o país de um instrumento
que possa enfrentar de forma célere, sensível e efetiva, as misérias e as
aberrações que passam pela Ponte da Justiça” (BRASIL, 2010).
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As normas legais têm de ser reinterpretadas em face
da nova Constituição, não se lhes aplicando automática e
acriticamente, a jurisprudência forjada no regime anterior. Deve-se rejeitar uma das patologias crônicas da hermenêutica
constitucional brasileira, que é a interpretação retrospectiva, pela qual se procura interpretar o texto novo de
maneira a que ele não inove nada, mas, ao revés, fique
tão parecido quanto possível com o antigo (BARROSO,
1996, p. 67/68)
Fred Didier Jr. (2015. P. 237) observa que o novo CPC,
Lei 13.105, de 16 de março de 2015, não contém apenas
normas jurídicas novas, havendo, é claro, normas antigas.
Mas ressalta, especialmente, as: normas jurídicas novas;
pseudonovidades normativas; e normas de caráter simbólico:
Normas jurídicas novas: além de compreender
as normas que não existiam (v.g., art. 319,VII),
também compreendem as normas que reforçam
tendências doutrinárias e jurisprudenciais (v.g.
art. 1.023, § 2º), ou corrigem as teses jurisprudenciais dominantes (v.g., art. 85, § 18, que
se opõe à Súmula 453/STJ: “Os honorários
sucumbenciais, quando omitidos em decisão
transitada em julgado, não podem ser cobrados
em execução ou em ação própria”).
Pseudonovidades normativas: normas jurídicas
que já estariam implícitas no sistema processual
(por decorrerem de princípios constitucionais),
mas que foram explicitadas no novo CPC (v.g.,
art. 373, § 1º).
Normas simbólicas: conceito decorrente da teoria de Marcelo Neves, referindo-se às normas
em que o sentido político predomina sobre o
normativo jurídico (v.g., art. 3º, § 3º).
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Na Parte Geral – Livro I, são previstas verdadeiras
normas gerais de direito processual, destacando-se: a) o
direito das partes em obter a solução integral do mérito
(art. 4º); b) o reforço da garantia ao contraditório (art. 8º ao
10); e c) a previsão de ordem cronológica para se proferir
sentença ou acórdão (art. 12).
No que se refere à Parte Geral – Livro II, são
definidos e disciplinados vários mecanismos de cooperação
internacional (art. 26 a 34, especialmente).
A Parte Geral – Livro III, confere uma regulamentação
mais minuciosa dos honorários de sucumbência inclusive
com previsão de sucumbência recursal, bem como regulamenta os procedimentos do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica (art. 133 a 137) e do “amicus
curiae” (art. 138). Ainda, merecem destaques a possibilidade de as partes estipularem mudanças no procedimento
(art. 190), inclusive com fixação de calendário processual
(art. 191), a alteração da forma de contagem dos prazos,
contando-se apenas os dias úteis (art. 219), reputando-se
tempestivo o ato praticado antes do início do prazo (art.
218, § 4º; em oposição à Súmula 418/STJ).
Já a Parte Geral – Livro V, enfatiza o “fim” do processo
cautelar, com instituição da tutela de provisória, de urgência6
ou de evidência (art. 294).
A Parte Geral – Livro VI - traz a previsão de que, antes
de proferir decisão sem resolução de mérito,“o juiz deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir
o vício” (art. 317).
6

Tutela de urgência exige a probabilidade do direito, o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (art. 300), sendo cautelar (art. 301:
antigas formas de procedimentos cautelares) ou antecipada (art. 300, §
3º: vedada se houver perigo da irreversibilidade). Tutela de evidência
independe do perigo de dano ou risco ao resultado útil (art. 311).
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No que concerne a Parte Especial – Livro I, adota
o procedimento comum e procedimentos especiais,
com extinção de alguns dos antigos procedimentos
especiais (v.g., nunciação de obra nova). e estabelece
a previsão da improcedência liminar (art. 332), com
tratamento mais minucioso que o atual art. 285-A do
antigo CPC.
O novo CPC enfatiza a noção da prestação jurisdicional como serviço público adequado e eficiente, a partir da
concepção de um novo formalismo, cujo objetivo é buscar a
“solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”,
em “prazo razoável” (art. 4º). Esta deve ser a premissa a ser
adotada na interpretação do novo CPC.
A busca pela solução de mérito exige a cooperação de
todos aqueles que participam do processo (art. 6º), comportando-se de acordo com a boa-fé (art. 5º). Exemplos da
cooperação: previsão de que o advogado deve informar ou
intimar a testemunha por ele indicada (art. 455); exigência
de que as empresas e entes federados mantenham cadastro
nos sistemas de informática para fins de receber intimações
e citações (art. 246, § 1º e § 2º).
As principais exigências, porém, dirigem-se ao Estado-Juiz, cuja conduta deve se pautar por esse novo formalismo cujo objetivo, insista-se, é a busca pela solução
integral de mérito.
Assim, o juiz deve permitir a correção de vícios formais, determinando, o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios (art. 139, IX),
cabendo-lhe ainda, como visto, antes de extinguir o feito
sem resolução do mérito, conceder a parte oportunidade
para corrigir os vícios (art. 317).
O art. 3º do NCPC reproduz, com pequena distinção
redacional, o teor do art. 5º, inc. XXXV, da CF/88, assento
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legal do denominado direito fundamental à jurisdição, e
assim dispõe:
Art. 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
§ 1o É permitida a arbitragem7, na forma da lei.
§ 2o O Estado promoverá, sempre que possível,
a solução consensual dos conflitos.
§ 3o A conciliação, a mediação e outros métodos
de solução consensual de conflitos deverão ser
estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive
no curso do processo judicial. (BRASIL, 2015)

O legislador infraconstitucional, ao proceder assim,
acentuou o compromisso firmado pelo ordenamento pátrio em ofertar ao jurisdicionado não apenas prestação
jurisdicional de cunho repressivo, mas também o pedido
de tutela jurisdicional preventiva (TORRES, 2015, p. 24).
Cabe citar o art. 489, § 1º, inc. IV, por ter sofrido
críticas dos magistrados, mas que revela a exigência pelo
aprimoramento da prestação jurisdicional:
Art. 489. [...]
§ 1º- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[...]
IV- não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
7

Acerca dos tribunais arbitrais, vide Lei nº 9.307/96.
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a conclusão adotada pelo julgador. (BRASIL,
2015)

Ao contrário dos magistrados, os demais operadores
do Direito, dentre eles advogados e doutrinadores, apoiaram
a exigência de fundamentação das teses, como forma de
se obter uma prestação jurisdicional democrática, além de
concretizar o direito dos litigantes de saberem os motivos
pelos quais seus pedidos foram deferidos ou rejeitados.
O Poder Judiciário brasileiro está cada vez mais assoberbado de processos8 dos quais não consegue realizar
a prestação jurisdicional eficiente. Ademais, considerando
o atual cenário de baixo crescimento econômico, aliado à
perspectiva de crescimento igualmente baixo para os próximos anos, tem-se que certamente refletirá na arrecadação
tributária do Estado e, por conseguinte, na quantidade de
repasses orçamentários para os diversos tribunais do país.
Assim, a não ser por inovações técnicas que aumentem a eficiência da prestação jurisdicional, dificilmente se
conquistará um Poder Judiciário confiável no sentido de
conferir ao país a segurança jurídica necessária para que
volte a ser um local atrativo para investimentos consistentes.
8

“[...] no ano de 2011, cada ministro do STJ recebeu, em média, um
processo a cada dez minutos, enquanto julgou um a cada dezessete
(nisto compreendido o tempo necessário para a análise, para a compreensão de controvérsias e de pretensões das partes, para a redação
de decisão/voto e, eventualmente, para a submissão do caso aos
órgãos colegiados, e isto sem falar em eventuais recursos – agravos
regimentais, embargos de declaração e de divergência eventualmente
manejados pelas partes no âmbito interna corporis da própria Corte
Superior). Fica bem claro que, no atual arcabouço institucional, a
oferta do serviço jurisdicional não consegue atender a contento a
sua demanda” (FREIRE; DANTAS; MARQUES, 2013). Assim, o
NCPC deve mudar a cultura de litigância excessiva.
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Diante desse panorama, é imperioso que o Poder
Judiciário não só consiga nortear as decisões dos juízes
de instância inferiores e a vida social, mas também que
recupere seu crédito perante a sociedade como um todo
ao otimizar seu desempenho.
Artur Torres (2015, p. 16), com pertinência, define que:
[...] é justamente dentro desse contexto que o
NCPC traga as suas inovações socialmente mais
benéficas e que o Brasil, e especificamente, mude
a sua matriz cultural de uma litigância excessiva
para um padrão de litigância mais selecionada.

Destarte, é imprescindível, para adaptação e prática
do NCPC, que a formação do operador se volte muito
mais para identificação de possibilidades de composição do
que para a apresentação de uma petição perante o Poder
Judiciário como solução prioritária para uma situação de
conflito (MEDINA, 2015, p. 12).
A jurisdição é, então, atividade exercida exclusivamente pelo Estado através do Poder Judiciário, contudo, além
do juiz, terão importante papel na resolução dos conflitos
não somente os mediadores como as próprias partes.

1.4. OS NOVOS PROCEDIMENTOS DO
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO
Conforme já salientado a desconsideração9 da personalidade jurídica é instituto previsto no Código de Defesa
9

Não se trata de incidente processado em autos próprios (apartados),
pois o NCPC abdicou da técnica, comum no CPC/1973, supri-
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do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art. 28) e no Código
Civil (Lei nº 10.406/02, art. 50), que autoriza imputar ao
patrimônio particular dos sócios obrigações assumidas pela
sociedade.
O instituto da desconsideração da personalidade jurídica não é inovação, pois já estava previsto no CPC 1973,
contudo existem novos procedimentos para sua utilização,
tais como o disposto no Capítulo IV,Título III do NCPC,10
denominado de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Diante de sua característica invasiva, trata-se de remédio amargo, que deve ser analisado de forma meticulosa
no caso concreto. Gladston Mamede (2010, p. 35), com
pertinência ao tema, afirma que:
O manejo doloso da personalidade jurídica
de certas entidades, bem como o seu uso com
imprudência ou negligência, assim como seu
exercício em moldes que excedem manifesta-

10

mindo-a em hipóteses clássicas como a do incidente de falsidade
documental (art. 430), por exemplo. Em princípio, portanto, “o
debate dar-se-á no ventre do processo em que debatida a questão
principal, mas como o objetivo é a simplificação (marca do NCPC),
nada obsta que, no caso concreto, possa o juiz deliberar pela autuação apartada, se assim recomendar a organização do incidente
ou se houver justificativa para que o processo prossiga no trato das
questões principais, sobretudo se existirem outros pedidos, eventualmente cumulados, que não se relacionem com o tema incidental”
(MACEDO; MIGLIAVACCA, 2015, p. 143).
Importante ressaltar alguns elementos do NCPC: (1) o pedido de
desconsideração pode ser feito em qualquer momento no processo;
(2) a desconsideração da personalidade jurídica não se trata de ato
arbitrário do juiz, posto que devem ser observadas as formalidades
legais para seu correto emprego; e (3) os sócios devem ser ouvidos
e cabe agravo interno contra a decisão.
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damente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons
costumes, constituem ato ilícito. E se há uso
ilícito da personalidade jurídica de sociedade,
associação ou fundação, daí decorrendo danos
a terceiros, é preciso responsabilizar civilmente
aquele(s) que deu(ram) causa eficaz a tais prejuízos. Esse parâmetro é válido para os sócios,
administradores e, até, terceiros que, embora
não estejam formalmente vinculados à pessoa
jurídica, usam-na ilicitamente, ainda que por
intermédio de terceiros (laranjas, na linguagem
coloquial).

A desconsideração da personalidade jurídica aparece no sistema jurídico como forma de afastamento dos
benefícios da personificação, notadamente, a limitação de
responsabilidade.
Importante destacar que o Novo Código de Processo
Civil não regula as hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica, que continuam a serem aquelas já previstas
no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil. A
nova lei pretendeu, apenas, instituir o procedimento a que
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
deverá, obrigatoriamente, ser submetido.
Ressalta-se que, com a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil, algumas discussões que permeavam a aplicação do instituto por nossos Tribunais ficam
completamente superadas.
A primeira questão diz respeito à desnecessidade de
se ajuizar ação autônoma para se efetivar o pedido de desconsideração da pessoa jurídica. A esse respeito, o Novo
Código de Processo Civil estabelece que a desconsideração
deva ocorrer por meio de um incidente processual – ou
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seja, em paralelo à própria ação que já esteja em andamento,
salvo se requerida já na própria petição inicial dessa ação.
Além disso, o art. 134, caput e §2º, do NCPC, admite
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica11 a
qualquer tempo e em qualquer fase do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença ou na execução de
título executivo extrajudicial. Alguns autores, como Márcia
Carla Pereira Ribeiro (2015), defendem que:
[...] o objetivo da referida norma é de dotar de
celeridade os processos que envolvam pessoas
jurídicas nos quais exista a pretensão de responsabilização de sócios ou de administradores, o
que acaba por afastar o requisito de exaurimento
do patrimônio da pessoa jurídica.

A suspensão do processo prevista no art. 134, § 3º,
faz sentido para a generalidade dos casos, que ocorrem ao
11

“Quando a desconsideração de personalidade advier de ato que
configure fraude à execução, ainda assim a via para a pronúncia da
fraude e ineficácia do desvio patrimonial depende da propositura
do incidente (art. 792, § 3º) que, não observado, suscitará embargos
de terceiro (art. 674, § 2º, III). A pessoa jurídica ou o sócio são
citados com todas as formalidades e consequências próprias do ato
citatório (art. 238 a 259), procedendo-se ao registro na distribuição
(art. 134, § 1º) e, dependendo do objeto do debate incidental, o
registro, por extensão, da existência do incidente na forma do art.
828 (desconsideração em execução pecuniária) ou do art. 167, I,
n. 21, da Lei 6.216/75 (desconsideração em demandas de natureza
real ou reipersecutória). Tais registros, quando cabíveis, têm por
objetivo garantir o requerente contra a alienação de patrimônio pelo
terceiro, conforme art. 137. O provimento do incidente converterá
o sócio (ou a pessoa jurídica), em parte no processo, na condição
de litisconsorte, inclusive no processo de execução” (MACEDO;
MIGLIAVACCA, 2015, p. 146).
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tempo da penhora na execução/cumprimento de sentença
para cobrança de valor pecuniário, quando se revela a falta
de patrimônio penhorável. A decisão do tema incidental
se torna, aí, condição para o ato seguinte do processo – a
penhora –-, com o que não há como prosseguir a execução,
que fatalmente ficará suspensa. Entretanto, a desconsideração não se limita àquelas hipóteses.
Por isso, e porque a lógica do NCPC prestigia a celeridade com menos destaque à formalidade, parece que
a melhor exegese do § 3º do art. 134 deva ser a de que o
processo em que tem curso a questão principal só se suspende em vista do incidente se o tema incidental constituir
condição para o prosseguimento. Fora disso, não. E tudo
remete à possibilidade de autuação apartada, a fim de se
garantir celeridade e melhor organização procedimental
(MACEDO; MIGLIAVACCA, 2015, p. 144).
Imperioso apontar que a possibilidade de se atingir
o patrimônio da empresa de forma imediata acaba por
contrariar as normas protetivas das sociedades empresárias,
especificamente, no que concerne à preservação do patrimônio da pessoa física.
A preservação da separação patrimonial entre a sociedade, seus sócios e administradores é essencial ao sucesso de
qualquer investimento de menor ou maior porte. Contudo,
é importante asseverar que a limitação da responsabilidade
incentiva a diversificação dos investimentos, pois o principal
acionista pode comprometer apenas parte de seu patrimônio em cada uma das decisões de investimento.
Imagine se ele comprometesse seu patrimônio toda
vez que adquirisse uma ação de uma companhia. O acionista que adquirisse dez ações de dez companhias diferentes,
por exemplo, comprometeria seu patrimônio dez vezes. A
limitação da responsabilidade permite a ele que diversifique
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suas opções de investimento, compensando-se a perda em
um deles com o ganho em outros.
Nesse contexto, cabe a importante observação de
Eduardo Goulart Pimenta e Alexandre Bueno Cateb (2014,
p. 227) ao tratarem da limitação da responsabilidade:
A limitação da responsabilidade dos sócios pelas
obrigações da sociedade assume tamanha importância na atualidade que a pessoa jurídica de
direito empresarial é, sobretudo, um elemento
de limitação do risco econômico inerente à
empresa.

A promessa de que os riscos são limitados para o
investidor, que parte da convicção de que apenas o patrimônio investido será atingido em caso de insucesso, está
na essência do sistema econômico que busca na iniciativa
privada o lastro para o financiamento das ações empresariais, tornando tal investimento atrativo e uma alternativa
ao investimento via especulação financeira (BARBOSA,
2014, p. 19).
A limitação da responsabilidade implica redução do
gasto de monitoramento do acionista principal sobre as
tarefas desempenhadas pelo administrador agente. Isso é
possível porque o acionista principal não investe todo o
seu patrimônio na sociedade, mas somente uma parte dele.
Quem adquire grande quantidade de ações de determinada sociedade monitora sua administração de forma mais
acentuada do que quem adquire poucas ações.
Dessa forma, a limitação da responsabilidade reduz o
valor em risco e racionaliza os gastos de monitoramento.
Poucas pessoas ou nenhuma colocariam seus recursos em
uma sociedade se pudessem perder todo o seu patrimônio,
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amealhado ao longo de décadas por meio de uma ou mais
gerações (COELHO, 2009, p. 401).
Ademais, a limitação da responsabilidade favorece
a redução dos custos de capital em virtude de seis motivos (DIAS, 2004, p. 28 et seq.): a) diminuição do gasto
de monitoramento na relação entre acionista-principal
e administrador-agente; b) incentivo à diversificação dos
investimentos; c) diminuição do custo de monitoramento
dos outros acionistas e de obtenção de informação; d) livre
transferência de ações; e) viabilização do investimento em
projetos de maior risco; e f) incentivo à entrada de novas
sociedades.
Então, defende-se que a desconsideração da personalidade deve respeitar os limites societários.
A segunda novidade do CPC de 2015 se relaciona com a possibilidade de se realizar a desconsideração
inversa da personalidade jurídica. Não obstante a tese
favorável à desconsideração inversa já fosse amplamente
aceita pelo Poder Judiciário, a redação do Novo Código
de Processo Civil põe fim a qualquer dúvida quanto ao
instituto, deixando evidente ser possível responsabilizar a
pessoa jurídica por obrigações assumidas de forma abusiva
por seu sócio.
Outra inovação do Novo Código de Processo Civil
põe fim à discussão acerca da possibilidade de a desconsideração ocorrer por iniciativa própria do juiz. O diploma legal
prescreve, de forma clara e categórica, que a desconsideração
somente pode ocorrer mediante requerimento da parte, ou
do Ministério Público, quando lhe couber, devendo, ainda,
somente ser decidida após a citação do sócio ou da pessoa
jurídica (no caso de desconsideração inversa), a quem será
reservado o direito de se manifestar acerca do pedido e
requerer a produção de provas, no prazo de 15 dias.
32

Nesse novo cenário, cumpre rememorar que as modificações introduzidas pelo Novo Código de Processo
Civil não afastam a possibilidade de o juiz, com base no
seu poder de cautela, e desde que comprovadas provas
robustas, determinar o bloqueio dos bens dos sócios (ou
da pessoa jurídica, no caso de desconsideração inversa) em
caráter liminar.
Conclui-se, pois, que, em matéria de desconsideração
da personalidade jurídica, o Novo Código de Processo
Civil buscou garantir o contraditório, preocupando-se com
a segurança patrimonial dos sócios e buscando mitigar a
aplicação desarrazoada do instituto pelo Poder Judiciário.

1.5. A APLICAÇÃO DAS NORMAS DO
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO
NA JUSTIÇA LABORAL
Conforme já salientado, na esfera trabalhista, entende-se que os bens particulares dos sócios das empresas
executadas devem responder pela satisfação dos débitos
trabalhistas, por força da Teoria menor da desconsideração
da personalidade jurídica, prevista no §5º, do art. 28, do
CDC, bem como do “caput” do art. 2º da CLT.
Mostra-se sedimentado que, não obstante a pessoa jurídica se distinga de seus membros, admite a ordem jurídica,
em certos casos, a responsabilização do sócio pelas dívidas
societárias.
Viu-se, neste artigo, que o novo CPC estabelece
que a desconsideração da personalidade jurídica das
empresas será processada na forma de um incidente, a
não ser que seja requerida na petição inicial; deverá ser
requerida pela parte ou pelo Ministério Público, observando os pressupostos previstos em lei; a instauração
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do incidente, caso não tenha sido requerido na inicial,
suspende o processo; o sócio ou a pessoa jurídica será
citado para se manifestar e requerer a produção de provas
no prazo de 15 (quinze) dias; o incidente será julgado
por decisão interlocutória.
Diante de tal contexto, resta saber se o Novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em 2016 e que
supre lacuna antes existente quanto aos procedimentos na
desconsideração da personalidade, será adotado pela Justiça
do Trabalho.
Considerando-se que o procedimento da desconsideração na Justiça do Trabalho é peculiar, funcionando
por impulso do próprio Juízo, fica a dúvida se a Justiça
Laboral respeitará os limites impostos pelo Novo Código
de Processo Civil.
A esse respeito, compartilha-se do entendimento de
que o NCPC é plenamente aplicável ao processo do trabalho, especialmente, no que concerne aos novos procedimentos do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, por força da regra instituída pelo art. 769 da CLT,
na fase de conhecimento e art. 889 da CLT, na fase de
execução.
Assim, aplica-se ao processo do trabalho a teoria da
desconsideração da personalidade jurídica naquelas hipóteses em que o patrimônio social não suporta o débito. E
o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica
dá-se por fundamentos materiais (CC, artigos 50, 421, 422,
1.001 e 1.003; CDC, artigo 28), temas estes não alterados
pelo NCPC.
Dessa forma, não havendo bens da empresa para pagamento do débito trabalhista, o juiz não poderá, de ofício,
direcionar os atos expropriatórios aos sócios da pessoa
jurídica desconsiderada.
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Outro ponto importante é que o sócio deveria ser
incluído na lide para fins de responsabilização pela dívida
apurada, desde a fase de conhecimento, em que poderá se
valer mais amplamente do direito ao contraditório, como
resta estabelecido no Novo Código de Processo Civil
Brasileiro.
Isso se justifica pelo fato de o sócio não responder
solidariamente pelas dívidas sociais trabalhistas, mas sim em
caráter subsidiário, dependendo sua execução da frustração
do procedimento executório ajuizado contra a sociedade.
O problema que enfrentam os litigantes reside no fato
de que, por não haver regramento legal para proceder ao
ingresso do sócio nos autos, assumindo a posição do devedor judicial, tem-se uma multiplicidade de procedimentos,
ocasionando séria insegurança jurídica. Em alguns casos
respeita-se o direito de defesa, concedendo-se prazo para
manifestação do sócio antes de atingir seu patrimônio,
mas em outros casos há penhora de imediato, sem que o
interessado tenha seu direito de defesa assegurado, o que a
própria CLT garante ao executado, que é parte no processo
(CLT, artigo 880).
O Fórum Permanente de Processualistas Civis editou
o Enunciado 126: “No processo do trabalho da decisão
que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução cabe agravo de petição,
dispensado o preparo.” Isso revela o entendimento dos
processualistas civis de que se aplicam as disposições relativas
ao nosso processo.
Em sentido contrário, pela não aplicação do novo
regramento do instituto pelo novo CPC, concluiu a plenária do 2º Seminário Regional de Magistrados Vitalícios
das Circunscrições de Ribeirão Preto e Bauru da Justiça
do Trabalho, em março/2015, sob o fundamento de que
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para responsabilização do sócio basta a constatação da insolvência da empresa.
Destarte a aplicação do NCPC decorre da exigência
de respeito ao princípio da segurança jurídica, permitindo-se aquele que até então não era parte no processo, integre-o por citação, com direito a ampla defesa e contraditório.

1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O instituto da desconsideração, no âmbito do Direito
do Trabalho, é aplicado com supedâneo no §5º do artigo
28 do CDC (Teoria menor), bem como do “caput” do art.
2º da CLT. Nessa toada, basta que o patrimônio social seja
incapaz de garantir a satisfação dos créditos dos empregados para que os patrimônios particulares dos sócios sejam
chamados a responder pelas dívidas da sociedade.
Demonstrou-se, neste artigo, que o Novo Código de
Processo Civil estabeleceu tratamento diferenciado aos
procedimentos relacionados à desconsideração da personalidade jurídica das empresas, podendo esta, a partir de março
de 2016, ser requerida na petição inicial ou processada na
forma de um incidente. Caso não tenha sido requerido na
inicial, suspende o processo o sócio ou a pessoa jurídica será
citado para se manifestar e requerer a produção de provas
no prazo de 15 (quinze) dias.
Além disso, o Novo Código de Processo Civil determina que desconsideração da personalidade jurídica seja
requerida pela parte ou pelo Ministério Público, observando os pressupostos previstos em lei. Por fim, a instauração
do incidente, será julgado por decisão interlocutória.
Diante do contexto apurado, a dúvida que fica é se o
Novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em
2016, será adotado pela Justiça do Trabalho.
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É certo que o procedimento da desconsideração na Justiça do
Trabalho é diferenciado, funcionando por impulso oficial do próprio
Juízo, como forma de efetivar o recebimento do crédito trabalhista
por parte do empregado.
Contudo, compartilha-se do entendimento de que
o NCPC é plenamente aplicável ao processo do trabalho,
especialmente, no que concerne aos novos procedimentos
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por força da regra instituída pelo art. 769 da CLT, na fase
de conhecimento e art. 889 da CLT, na fase de execução.
A aplicação do processo comum ao processo do trabalho decorre da regra legal e não da vontade do juiz. Se há
omissão do texto consolidado e não há incompatibilidade
entre a regra do processo comum e o processo do trabalho,
sua aplicação é obrigatória. Resta ao juiz da causa avaliar se
há ou não omissão e incompatibilidade. Presente a primeira
e ausente a segunda aplica-se a regra processual comum.
Dessa forma, inexistindo bens da empresa para pagamento do débito trabalhista, o juiz não poderá, de ofício,
direcionar os atos expropriatórios aos sócios da pessoa
jurídica desconsiderada. Não obstante os créditos trabalhistas serem dotados de natureza alimentar, a empresa, como
atividade econômica de produção e circulação de bens ou
serviços, também merece ser resguardada, em face de sua
função social.
Abordou-se, também, que a responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade é subsidiária, ou seja,
somente sobrevirá em caso de insuficiência do patrimônio
da sociedade e depois de exaurido o capital social. Afinal,
circunstância diversa funcionaria como desestimulo ao
investimento produtivo.
No que diz respeito à segurança jurídica, sobretudo,
em relação à atividade empresária é possível observar gran37

de avanço no âmbito do Novo Código de Processo Civil
Brasileiro (NCPC).
Todavia, verifica-se que o novo procedimento tende
a burocratizar a forma de agir da Justiça do Trabalho na
execução do crédito, sobretudo, por não ser mais possível
o direcionamento automático da dívida trabalhista em
desfavor dos sócios, em prejuízo da economia, celeridade
e, principalmente, efetividade do processo.
Como toda e qualquer nova lei, fica a dúvida quanto às
consequências de sua aplicação, restando saber, portanto,
se a Justiça do Trabalho vai manter o atual procedimento
privilegiando a urgência e o caráter alimentar do débito
trabalhista, ou adotar a formalização jurídica procedimental
prevista no Novo Código de Processo Civil.
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A CONCILIAÇÃO COMO EXERCÍCIO
DA CIDADANIA E O POSITIVISMO
JURÍDICO COMO ÓBICE AO
ENTENDIMENTO DO PROCESSO
PEDAGÓGICO COMPLEXO

Renata Cristina Macedônio de Souza1
Ilzver de Matos Oliveira2

2.1. INTRODUÇÃO
Durante a vigência do “século das luzes”, o Estado
moderno, à luz da teoria positivista, compreendeu o homem
de maneira fragmentada e apartada do interesse coletivo,
ao concebê-lo como um ente estático, submisso às leis e,
por isso, inoperante frente a um sistema jurisdicional burocratizado, formalista e ineficiente. Como se não bastasse,
hodiernamente, em pleno mundo global, a ciência jurídica,
insistentemente reproduz o mesmo “modus operandi”
institucionalizado pelo século passado.
1
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2

A teoria jus-positivista, desde os seus primórdios,
fundamentou-se na ideologia individualista difundida pela
burguesia liberal do século XVIII, a qual promoveu a ascensão da cidadania civil, baseada, sobretudo, na premissa
de que as questões de interesse privado deveriam prevalecer sobre àquelas que são comuns a todos. Assim, passou
a ser comezinho ver o poder legislativo contaminado por
interesses privados, de modo a prescrever leis para atender
os interesses das classes privilegiadas em detrimento do
interesse público.
Isso culminou no surgimento de um mundo individualista, repleto de conflitos interindividuais e, sobretudo,
diluído de sua natureza comum em vista de se atribuir
grande importância à tecnologia e a aquisição de bens, o
que fortaleceu a crença de que é necessário especializar
o conhecimento científico para a aquisição de melhores
condições de vida.
Assim, a visão daquilo que é comum a todos foi substituída por múltiplas maneiras compartimentadas de se
compreender a realidade, dado este, alimentado pelo crescimento de um sistema serviu de produção, intensificado
pela crescente sociedade de massa, que ganhando pouco e
trabalhando em largas escalas, passou a ser vítima da sobrevalorização dada à tecnologia e ao materialismo.
Desse modo, o positivismo propiciou o isolamento do
indivíduo, que cada vez mais desvalorizado pelo mercado
de trabalho, e tratado como ente isolado dos demais, se
viu privado de si mesmo e, sobretudo, privado de ouvir
os outros em razão de se ver prisioneiro de sua própria
subjetividade.
Com a multiplicidade de maneiras de se compreender
o mundo, o homem, imbuído de sua compreensão dissociada do todo, privado de dialogar e aceitar as diferenças,
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embora, atualmente, viva em um mundo global, ainda é
tratado pelas ciências jurídicas como indivíduo isolado dos
demais, separado da natureza, da interdependência com os
outros indivíduos e do mundo. Esse fato vem promovendo
o alargamento dos conflitos interindividuais, acelerados pela
crise do poder judiciário, que, através da burocratização de
seu sistema interno, impede a autocomposição das lides e,
por conseguinte, afronta contra do direito a todos ao acesso
à justiça. Direito este fundamental para a consolidação da
cidadania, contemporaneamente, entendida como o direito
a ter direitos.
Não obstante, o Poder Judiciário, maculado pelos
dogmas jus-positivistas, dificulta o acesso de todos à ordem
juridicamente justa, através da constatação de três empecilhos que lhe são patentes: morosidade processual, falta de
qualidade nas prestações jurisdicionais e não efetividade
nas decisões. Esse trinômio evidencia a crise interna do
sistema jurisdicional, canonizado pelo formalismo a que
são empreendidos os atos processuais. Isso, além de deflagrar um gravame a justa composição do conflito através
do acúmulo de inúmeros processos delongados pela burocratização, impede a difusão da cultura do diálogo, tão
defendida pelo instituto da conciliação extraprocessual,
meio alternativo de pacificação da lide a ser utilizado em
fase anterior à instauração do processo.
Nesse sentido, tendo em vista a complexidade das
relações humanas e o mundo como nos é apresentado na
atualidade, faz-se indispensável haver a reformulação dos
currículos dos cursos de direito, atrelados a um modelo
de educação cartesiana que prestigia o formalismo, a
hierarquização da justiça, e, sobretudo, o não respeito às
diferenças e à interatividade do mundo global, formada
por homens interdependentes e interativos, cuja intera47

tividade harmônica com os demais é indispensável ao
alcance da plenitude do acesso à justiça e, por conseguinte,
da harmonia social.
A nova realidade global, prima pelo fim à verdade
absoluta, em vista de valorizar as diferenças como formas
criativas de recriar o direito e solucionar a lide, a partir
do aprimoramento da cultura do diálogo. Saber escutar
e aceitar as diferenças deve ser o principal objetivo a ser
conquistado pelos currículos forenses, para assim, desburocratizar internamente o sistema judiciário e instituir a
flexibilização das relações entre os litigantes, e promover a
plenitude do acesso à justiça, através de soluções refletidas,
dialogadas, interativas, ausentes do rigor atribuído pelo
legalismo e fundamentadas pelo bom senso das partes
litigantes que pela compreensão da importância do saber
escutar e falar no momento oportuno encontra a solução
mais equilibrada a satisfazer ambos os interesses.
Portanto para migração do plano teórico da norma
para o plano prático do direito a todos ao acesso à ordem
justiça, há que haver a transformação de um currículo
formatado pela concepção jus-positivista para outro que
compreenda o homem não como ente estático, sem importância e desligado da natureza e da dependência com
os demais, mas concatenado à nova realidade global de
modo que por meio da reflexão da interdependência com
outros, empreenda em suas relações com os demais a cultura do diálogo de modo que esta faça parte de suas vidas
e, por conseguinte, seja conquistada a cidadania a partir da
consciência de que o todo deve prevalecer sobre as partes
e, assim, sendo a justiça um direito fundamental de todos
os cidadãos, deve ela ser empreendida pela consciência
coletiva, interativa e interdependente para o alcance da
pacificação mundial.
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2.2. ANTIGUIDADE CLÁSSICA: O
SURGIMENTO DA CIDADANIA POLÍTICA
Desde os primórdios da humanidade, em fase anterior
ao surgimento da política, houve o reconhecimento na
história de que todas as ações humanas são motivadas pelo
fato de que os homens vivem juntos. A ação se justifica
pela impossibilidade de haver vida humana sem sociedade
organizada direcionada ao alcance de um fim.
Para Norberto Bobbio3, a própria origem da cidade-Estado e, portanto, da cidadania, prescinde do resultado
concreto da reunião de várias aldeias internamente constituídas pela ação organizada de membros coligados, por
laços de parentesco, não apenas em razão de subsistência,
mas, sobretudo, para o alcance do bem-estar de seu grupo.
A família foi considerada por Aristóteles como
primeira forma embrionária e imperfeita da
pólis e o seu tratamento foi colocado no início
da política [...] – a navegação por parte dos
navegantes, a vitória na guerra por parte dos
homens, o prazer e a distração por parte dos homens que se reúnem para se banquetear – estão
subordinadas à sociedade política, que visa não à
uma utilidade particular mas à utilidade duradora
capaz de envolver toda a vida do homem.

Ainda conforme o aludido autor4, a comunidade
familiar representa a fase de transição do homem social
para o homem político. O primeiro corresponde à parte
3

4

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria
geral da política, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 61.
BOBBIO. Op. cit., p.61.
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que compõe o todo. Trata-se do ente englobado: família
e demais associações. O segundo corresponde ao ente
englobador: a pólis. O todo só é concretizado a partir da
união entre cidadãos que visam à satisfação do interesse
comum.
Para Aristóteles5, a finalidade da pólis transcende o
interesse particular da comunidade privada, que em nada se
diferencia a dos animais. Logo, inexiste vida fundamentalmente humana sem organização política. Esta organização
é revelada pela existência da pólis, modalidade associativa
característica da condição humana, capaz de diferenciar a
sociedade humana da sociedade animal.
Não obstante, ensina Norberto Bobbio6, que com o
advento da pólis, surge a cidadania política. Segundo esta,
cidadão é o indivíduo apto a participar diretamente das
decisões do governo. Apenas recebia este atributo, os fidalgos, nascidos no solo da cidade. Os grandes proprietários
rurais, segundo Chauí7 eram considerados livres e iguais e,
por isso, portavam dois direitos inquestionáveis: a isonomia
(igualdade perante a lei) e a isegoria (direito de expor e discutir em público opiniões sobre ações que a cidade deveria
ou não realizar) Por outro lado, as mulheres e os escravos
eram excluídos da participação política e mantidos fora das
vistas alheias – não somente porque eram a propriedade de
outrem, mas, porque a sua vida era “laboriosa”, dedicada
a funções corporais8. Também eram excluídos: o artesão
5

6
7

8

ARISTÓTELES. Política, 3º ed. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1997, p. 72.
BOBBIO. Op. cit., p.373.
CHAUÍ, Marilena. Introdução à história da filosofia: dos pré-socráticos a Aristóteles. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 371.
CHAUÍ. Op. cit., p.83.
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e o operário, porque a vida ativa, segundo o pensamento
grego, é destituída de qualquer virtude. A vida contemplativa,pelo contrário, era atributo do “cidadão virtuoso”,
dedicado a Filosofia9.
A desigualdade social na antiguidade é marcada pela
confusão entre público e privado. A vida privada recebia
o mesmo status de pública. Isso porque, neste primeiro
estágio da cidadania, não havia ainda o reconhecimento
da sociedade civil, nascida, posteriormente, com o advento
do Estado moderno. Para Arendt10, na comunidade grega,
“comum” era somente o governo nomeado para proteger
os proprietários da incessante competição pelo acúmulo
de mais riqueza.

2.3. O ESTADO MODERNO:
A CIDADANIA CIVIL
A cidadania política deixou de existir a partir do
reconhecimento da sociedade civil. Bobbio menciona
“O contrato Social” de Rousseau para demonstrar que o
marco inicial da nova sociedade, surgiu do ato de alguém
que antecipadamente aos demais, cercou sua propriedade
e afirmou “Isto é meu”. A partir de então, nasceu a “liberdade individual”11.
Essa concepção encontra raízes no Iluminismo, do
século XVIII, conspirado pela ideologia do racionalismo
intelectual burguês, representada, principalmente pelo
pensadores Locke e Rousseau, defensores anti-absolutismo.
A interpenetração dessa pretensão na oprimida camada
9
10

11

ARISTÓTELES. Op. Cit. p. 46.
ARENDT, Hannah. A condição Humana. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1981, p. 79.
BOBBIO. Op. cit., p.74.
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popular deu ensejo às revoluções “burguesas”. Através delas
Rebateu-se a fé cega e irracional, utilizada pela igreja para
justificar o poder absoluto e ilimitado concentrado nas
mãos do rei – o representante de Deus na Terra.
Na Inglaterra, após a Revolução Gloriosa, a forma
monárquica de governo teve seus dias contados com a
adoção do parlamentarismo. Já, nas demais partes da Europa, a Revolução Francesa, de cunho mais universal, alcançou maior difusão e incidiu fortemente sobre a forma
de república presidencial nos Estados Unidos da América,
que, influenciados pelos ideais franceses, diluíram as treze
colônias para unificar o poder e se tornarem independentes
do imperialismo inglês12.
Os americanos interessados em estabeler sua independência e concretizar o seu próprio poder político, com
base na afirmação da igualdade direitos, afirmou, como
um dogma, o princípio supremacia da vontade da maioria,
que mais tarde desencadeou npo princípio do Sufrágio
Universal para sustentar a bases do sistema representativo, concretizado pelo exercício do direito do voto, visto
como fator determinante para eleger o soberano e uma
condição suficiente para qualificar o Estado que pretenda
ser democrático13.
No Estado representativo, embora inexista a divinização dos sujeitos soberanos, e o povo não mais esteja
formatado pelos moldes da falsária ideia “do todo”, como
na cidadania grega; a excessiva valorização do indivíduo
ensejou na fragmentação de seu corpo coletivo, verificada,
principalmente, com o advendo dos direitos individuais,
definidos por Bobio, como:
12
13

BOBBIO. Op. cit., p.116.
BOBBIO. Op. cit., p.116.
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[…] direitos que cada indivíduo tem por natureza e por lei e que, precisamente porque originários e não adquiridos, cada indivíduo pode
fazer valer contra o Estado inclusive recorrendo
ao remédio extremo da desobediencia civil e da
resistência14.

O reconhecimento dos direitos naturais do homem
e do cidadão, após serem doutrinariamente defendidos
pelos jusnaturalistas, foram expressamente consignados na
Declarações de Direitos do Homem e do Cidadão. Segundo este documento, os direitos individuais devem ser
obrigatoriamente observados pelo Estado, o que retoma a
premissa de Aristóteles e Hegel de que as partes são anteriores ao todo e não o contrário.
Cumpre ressaltar que tais direitos, assim como na
antiguidade, também foram restringidos a uma parcela
ínfima da população, o que redundou no alargamento da
desigualdade: na Inglaterra, em 1832, o direito de voto pertencia apenas a 5% da população acima dos vinte anos de
idade. Esse distanciamento entre ricos e pobres demonstra
que o objetivo das Constituições liberais e dos sistemas
políticos modernos se basearam na preservação do interesse
privado da burguesia, a partir da aplicação de normas que
lhes fossem mais favoráveis. Razão pela qual, a maioria da
população passou a ser alvo de controle, através de políticas
dedicadas ao frenamento da participação15.
No século XX, T. A. Marshall, primeiro teórico a
sistematizar a cidadania, o que resultou em seu ensaio clássico “Cidadania e Classe Social”. De acordo com a obra,
14
15

BOBBIO. Op. cit., p.116.
MARSHALL,T.H.. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro:
Zahar, 1967.
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os direitos civis, estão intimamente ligados aos direitos
fundamentais do homem, e por esse motivo, devem ser
conquistados antes de quaisquer outros. São eles, o direito
à vida, à liberdade, à propriedade, e a igualdade formal,
presente na premissa de que todos são iguais perante a lei16.
Não obstante, a teoria desenvolvida pelo mencionado
sociólogo (1969), Palma Filho17 informa uma cidadania
marcada por características individualistas a que se guiaram
os pensadores da modernidade. Sob o alicerce individualista
consolida-se a “fase dos direitos civis, centrado na liberdade
privada, no direito de ir e vir, na liberdade de imprensa, na
liberdade de pensamento e de fé, no direito à propriedade, à
justiça, e, fundamentalmente, no direito de contrair direitos
e obrigações por meio de contratos.”
Esses direitos, embora reconhecidos como essenciais
aos cidadãos, foram corrompidos por uma conotação ideológica, com vista a alcançar apenas a aristocracia feudal
e religiosa. Maneira essa encontrada pela burguesia para
sobrepujar às classes desfavorecidas. A classe minoritária
somente pôde usufruir parcialmente desses direitos no
final do século XVIII, a partir da inserção da democracia
representativa, através do direito de votar.
Conforme observa Tércio Sampaio Ferraz Jr18, para
que os direitos sejam efetivados há que resgatar a diferenciação entre público de privado, tornada diluída com o
crescimento do Estado sobre a sociedade, visto como tutor
e gestor da sociedade.
16

17

18

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho.
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Na contemporaneidade, a cidadania é definida como
o direito a ter direitos, na medida em que não basta que a
Constituição enumere um rol de direitos assegurados aos
cidadãos. É necessária a migração do plano teórico para o
prático a efetivação desses direitos expressamente descritos
no ordenamento jurídico de cada nação. Para tanto, o direito a ter direitos não é um dado, mas um construído na
história de cada povo a partir do entendimento de que os
homens, a natureza e o mundo são interdependentes e por
isso, descompartimentada do todo pelo culto à alienação
de massa oprime a concretização de seus direitos apenas
consolidados quando a consciência coletiva de cada indivíduo faz parte da cultura política da população.

2.4. A CONCILIAÇÃO COMO
INSTRUMENTO DE CIDADANIA
A crescente complexidade das relações humanas é
evidenciada no mundo global já que apesar de comum
a todos, a realidade dos homens que o constituem não é
garantida pela natureza coletiva, em vista de haver diversas
formas de se interpretar a realidade sob os mais variados
pontos de vistas contidos na subjetividade daqueles que
pretendem o mesmo objeto.
Quando não há como unificar a compreensão acerca
de um mesmo objeto pretendido, a destruição do comum
passa a ser precedida pela destruição das inúmeras formas
de se conceber a realidade. Irrompe-se, assim, uma sucessão
desenfreada de conflitos já que os homens alheios à compreensão do todo, o torna mero fragmento de sua própria
vontade destituída da unidade.
O processo de isolamento humano vem sendo acelerado pelo pensamento jus- positivista cristalizado na
ciência jurídica desde a vigência do Estado moderno.
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Isso redundou na crise do sistema jurisdicional, que em
plena era globalizada, insiste em burocratizar a solução
dos conflitos ao reproduzir o mesmo modelo hierarquizado, formalista e dissociado da interatividade com as
demais ciências. Assim, a ciência jurídica isola-se em sua
estrutura rígida, inflexível e compreende o homem como
um sujeito alheio à ética, à natureza e ao bem-estar da
coletividade.
A insistência pelas universidades em manter o ensino
jurídico sob a mesma roupagem canônica de seus primórdios resulta na ineficiência da prestação jurisdicional
e impede o acesso a todos a uma ordem juridicamente
justa, já que por mais que sejam reduzidos os litígios ainda
restam patentes os problemas político-econômicos atinentes a ineficiência do poder judiciário para a eficiência na
composição dos conflitos.
Para Dinamarco19 o trinômio impeditivo do acesso à
justiça compõe-se: das dificuldades atinentes à qualidade dos
serviços jurisdicionais, da morosidade concretizada a partir
da invocação da tutela prestada pela instrumentalização do
processo e da efetividade.
Isso quer dizer que de nada vale ampliar o alcance da
norma, ampliando o número de pessoas e causas capazes
de ingressar em juízo, sendo que o imprescindível é aprimorar internamente a prestação jurisdicional, para assim,
haver a concretização dos resultados esperados aos que do
processo se valem.
Desse modo, para a constatação do acesso à justiça,
faz-se necessário um trabalho de combate desse trinômio,
já que não é suficiente que o juiz prolate sentenças justas,
19
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contudo, tempestivas ou que não produzam os efeitos
práticos intentados pelas partes; tampouco se tenha uma
prestação jurisdicional efetiva e ágil, mas injusta20. Nesse
sentido para o alcance da eficácia do acesso à justiça importa
romper com os males que impedem à universalização da
jurisdição, é o que defende o referido autor:
Universalizar a jurisdição é endereçá-la à maior
abrangência factível, reduzindo racionalmente os
resíduos não-jurisdicionáveis. Que o universo
das situações litigiosas aflitivas dos membros da
população possa, na maior medida aconselhada
pela visão realista e racional do contexto, ser
canalizado ao processo para a efetividade das
promessas de tutela jurisdicional solenemente
celebradas na Constituição21.

Desse modo, não tem acesso à justiça quem não
consegue sequer ver sua pretensão aferida pelo Estado-juiz, o mesmo acontece para aqueles que recebem
soluções tempestivamente e a mal redigidas, ou recebam
provimentos que não tragam benefício em relação ao
bem pretendido.
Ter acesso à justiça significa usufruir da ordem jurídica
justa. Isso não equivale a mero ingresso em juízo. Apenas é
contemplado pela ordem jurídica justa quem recebe justiça.
É o que sustenta Dinamarco ao esclarecer que:
A própria garantia constitucional da ação seria
inoperante e muito pobre se se resumisse a assegurar que as pretensões das pessoas cheguem
20
21

DINAMARCO. Op. cit., p.113
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ao processo, sem garantir-lhes também um tratamento adequado22.

Receber justiça por meio da prestação jurisdicional
implica ser admitido em juízo, poder ter voz participativa,
contar com o rito processual desenvolvido adequadamente
pelo magistrado e, ao final, receber uma solução condizente
com os valores mais elevados.
O Código de Processo Civil contempla uma importante alternativa para atender o trinômio qualidade-tempestividade-efetividade.Trata-se da audiência de conciliação ou
de mediação que poderá ser realizada por meio eletrônico
e está prescrita no art. 334 do Código de Processo Civil23.
Prescreve que, se a petição inicial atender aos requisitos
legais, desde que o objeto do litígio admita autocomposição,
deverá ser designada audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias. A citação do réu
será efetivada com pelo menos 20 dias antes da audiência.
Do ato citatório já deverá constar a data da audiência.
Verifica-se que a presença do conciliador ou mediador,
nas comarcas em que houver, é imprescindível e sua atuação
deve ocorrer em consonância com as regras pertinentes
estabelecidas no Novo Código de Processo Civil.
De acordo com esse dispositivo, antes do julgamento
da causa, o juiz deve celebrar a audiência para promover a
conciliação entre os litigantes, e apenas se não lograr êxito,
o magistrado poderá iniciar a relação processual, designando
data e horário para que as partes compareçam à audiência
de instrução e julgamento para proceder à oitiva de testemunhas e verificar as demais provas a serem produzidas.
22
23
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O parágrafo 2º do artigo 334 do CPC/15, autoriza
que a referida audiência possa se desdobrar em mais de
uma ocasião, para se chegar à conciliação ou à mediação,
não podendo ultrapassar o prazo de dois meses.
A importância dada ao instituto da conciliação assumiu considerável importância na medida em que sendo
esta eficaz, mesmo que verse apenas parte do pedido, será
reduzida a termo e, em seguida, homologada por sentença,
de modo a dar ensejo a formação de título executivo judicial, de acordo com o artigo 515, inciso II, do CPC/15.
Ressalte-se que conforme aduz o parágrafo 8º do
artigo 334, da referida norma, o não comparecimento
injustificado das partes na audiência de conciliação ou
mediação é considerado ato atentatório à dignidade da
justiça, o que será coibido mediante multa de até 2% sobre
a vantagem pretendida pelo demandante ou sobre o valor
da causa. Esse valor será revertido para a União ou Estado.
Nesse sentido, o estímulo para que o conflito seja
dirimido exclusivamente pela prestação jurisdicional é
resultado da herança cultural difundida pela doutrina forense e da institucionalização exclusiva do Estado para
proferir julgamentos e constrições sobre bens e pessoas.
Isso promoveu a monopolização estatal para a solução de
litígios. Tal fato desencadeou o menosprezo pela ciência
jurídica a outras modalidades parajurisdicionais de solução
de conflitos, dentre elas, a conciliação24.
A conciliação consiste na intermediação de um conciliador entre as partes que litigam, e que objetiva persuadi-las
à autocomposição. Pode ser promovida antes do processo e
com o objetivo de evitá-lo, nesse caso, tem-se a conciliação
extraprocessual ou promovida durante o processo, trata-se
24
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da denominada conciliação endoprocessual. Para diminuir
o tempo da demanda e efetivar a justa composição do conflito, o ideal é que esse eficaz meio alternativo de justiça
ocorra antes de o processo ser instaurado25.
O conciliador deve garantir às partes uma discussão
justa que proporcione um acordo fiel, moralmente aceito
e justo, condizente com o direito material relativo ao
mérito da questão em discussão e vinculado ao direito
da comunidade na qual estão inseridas. Os conciliadores são regidos por princípios como a imparcialidade
– equidistância na resolução da lide, confidencialidade,
competência na matéria, autodeterminação das partes
para o alcance de um acordo voluntário, sem imposição
ou coerção de qualquer espécie e qualidade na condução
justa e diligente que concretize o Princípio da Autodeterminação das Partes - manifestação de vontade livre de
quem propõe e a manifestação livre de quem aceita. As
vantagens inerentes a esse eficaz meio parajurisdicional
é aduzida, maestricamente, por Dinamarco:
A primeira vantagem da conciliação e da transação é que ambos os institutos proporcionam
a extinção da lide processual, total ou parcialmente, através de uma sentença de mérito, sem
que dela resultem vencedores ou perdedores.
Por conseguinte, não há qualquer espécie de
sucumbência, o que, por si só, já atinge um grau
bastante elevado, entre as partes, de profunda
satisfação. Apenas as despesas processuais serão
rateadas, e de acordo como a vontade das partes,
previamente estabelecida no ajuste26.
25
26
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De acordo com os ensinamentos do suprarreferido
autor, a conciliação é um acordo de vontade em que as
partes fazem concessões mútuas com vista a solucionar o
conflito. Para sua efetivação é necessário que os litigantes
confiem a um terceiro, imparcial e equidistante a função
de persuadi-los à autocomposição.
Vale ressaltar que esse terceiro caracterizado pela figura
do mediador não tem o condão de atribuir quem tem ou
não razão de modo a aplicar o direito ao caso concreto.
Ele tão-somente auxilia os causídicos a encontrarem, por
si mesmos, a justa solução do conflito.
Desse modo, podemos constatar que pelo instituto da
conciliação não há que falar em vencedores ou perdedores,
como ocorre quando da prolação da sentença pelo Estado-juiz. A consequência em sanar a lide mediante esse eficaz
meio, reside, sobretudo, na pacificação social concretizada
a partir do diálogo.
A difusão da cultura do saber escutar o outro para
compreender a constrição por ele sofrida é algo a ser
conquistado pelos serventuários da justiça, a fim de possibilitar o alcance a uma ordem jurídica concretizada pela
utilização de um instrumento simplificado e informal, o
que redundará na diminuição de processos, na efetividade
do acesso à justiça e na agilidade em se obter a composição
da lide. Segundo Dinamarco, as vantagens da conciliação
consistem em por fim aos entraves da jurisdição, a saber:
a) o custo financeiro do processo (taxas judiciárias, honorários de advogados, perícias etc.);
b) a excessiva duração dos trâmites processuais,
que muitas vezes causa a diluição da utilidade do
resultado final; c) o necessário cumprimento das
formas processuais, com a irracional tendência
de muitos a favorecer o formalismo (...) d) do
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menor apego à rigidez da lei, dada a possibilidade de optar pelo juízo de equidade e e) da
ausência de publicidade, que favorece a preservação da privacidade ou mesmo de segredos
empresariais27.

Conforme ficou demonstrado, a prolação de uma
sentença de procedência ou improcedência não é, portanto,
a única forma de se obter a justa composição da lide, haja
vista de o instituto da conciliação também promover o
acesso à justiça. Ademais, esse meio alternativo remove os
obstáculos resistentes à universalização da prestação justiça de modo a possibilitar o desafogamento da prestação
jurisdicional, isso faz com que a composição da lide seja
obtida de maneira mais ágil, eficiente e justa.
Para Cappelletti e Garth28 o acesso à justiça constitui
um direito fundamental para o alcance da cidadania, em
vista de compor a base dos direitos humanos e, sendo assim,
é requisito indispensável de qualquer sistema jurídico que
vise assegurar outros direitos aos cidadãos. Mas, não basta
que esse direito seja contemplado pela lei maior. É necessária a sua efetivação no caso concreto. Para tanto, cumpre
a ciência jurídica e as demais ciências, encontrarem formas
de romper com os obstáculos atinentes à concretização da
plenitude da ordem jurídica justa.
Nessa perspectiva, o instituto da conciliação se insurge
como um valioso meio informal e simplificado de solução
da lide a que visa por fim à sucessão burocrática de atos
formais responsáveis pela morosidade da tutela jurisdicional.
A partir de seu uso, promove-se a cultura do diálogo pouco
27
28
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prestigiada pelo sistema jurídico brasileiro, em vista de ter
sido fortemente influenciado pela concepção individualista
baseada no positivismo jurídico.

2.5. A COMPLEXIDADE DAS RELAÇÕES
INTERPESSOAIS: A PEDAGOGIA
MEDIADORA
Tendo em vista a complexidade das relações humanas
e o mundo como nos é apresentado na atualidade, resta-nos
indispensável travar um duelo com o modelo de educação
cartesiana, ainda reproduzida nas universidades dedicadas
ao ensino da ciência jurídica e, por consequência, transportado à estrutura interna tão burocratizada do sistema
jurisdicional, a que se desenvolve à guisa mecânica de um
individualismo incongruente com a nova realidade global.
Desse modo, o desafio proposto pelos fenômenos globais
busca a pacificação dos conflitos a partir da utilização de
meios mais flexíveis e informais, baseadas em novas formas
de compreensão acerca da natureza do homem.
Maria Cândida29 destaca que a ciência moderna promoveu a fragmentação da realidade ao apoiar-se nos dogmáticos esquemas racionais e científicos especializados e,
portanto, destituído da visão global. Assim, restam evidentes
os efeitos nefastos dessa reprodução já que ao conceber o
conhecimento por uma abordagem desintegrada da realidade global, discrimina-se as diferenças, o que favorece a
particularização alheia à unidade.
Desse modo, cumpre destacar que o positivismo jurídico surgiu na idade moderna através do reconhecimento
de que o empirismo é a fonte única, ao lado da razão, para
29

MORAES apud D´AMBRÓSIO, Ubiratam. O paradigma educacional emergente 6ª ed., São Paulo: editora Papirus, 1997, p. 30.
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a aquisição de conhecimento, o que o torna indiferente às
experiências metadisciplinares indispensáveis a uma visão
global. Esse pensamento sustentou as bases teóricas da ciência jurídica. É o que defende Comparato, ao mencionar
que o direito se contenta com a validade formal das normas
para a solução dos conflitos em detrimento da ética:
Segundo a teoria positivista, o fundamento do
direito não é transcendental ao homem e à sociedade, mas se encontra no pressuposto lógico
(o “contrato social”, ou a norma fundamental)
de que as leis são válidas e devem ser obedecidas,
quando forem editadas segundo um processo
regular (isto é, organizado por regras aceitas pela
comunidade) e pela autoridade competente,
legitimada de acordo com princípios também
anteriormente estabelecidos e aceitos. É a explicação formal da validade do direito30.

Posto isso, ao desprezar a universalidade e tomar as
partes como o elemento primordial do conhecimento, a
ciência jurídica concebeu ao direito um caráter absoluto,
que se perfaz pela própria etimologia da expressão “direito” – adjetivo latino directus, a, um (qualidade do que
está conforme a reta; o que não tem inclinação, desvio ou
curvatura)”31. Se o fim último dessa ciência, é solução dos
conflitos entre seres humanos, como podemos concebê-la
de modo estático, se as relações humanas são dialéticas,
mutáveis e nada matemática? Resta patente a antinomia
30

31

COMPARATO, Fábio. Fundamento dos Direitos Humanos. In:
Artigos. Disponível em http://www.iea.usp.br/artigos/comparatodireitoshumanos.pdf, p. 12.
NADER, Paulo. Introdução ao estudo do direito. 17ª Ed.. Rio de
Janeiro: Forense, 1999, p. 89.
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entre a nomenclatura e o objeto a que a ciência jurídica
visa investigar.
O homem é um ser histórico resultado do convívio
com outros homens para agir e viver coletivamente, o que
torna evidente o fato de inexistir direito sem sociedade
organizada. Se viver isolado não é um atributo da condição
fundamentalmente humana, e a ciência jurídica objetiva a
pacificação dos conflitos, verifica-se que essa tranquilidade
deve ser assegurada a todos e não a apenas um indivíduo.
Esse entendimento é demonstrado pelo referido autor:
O pensamento moderno rejeita, porém, essa
concepção mecanicista do homem, como parte
do todo social, pois ela conduz, necessariamente,
à conclusão da supremacia ética da sociedade em
relação ao indivíduo, razão justificativa dos mais
bestiais totalitarismos. O que se deve reconhecer
é que o indivíduo humano somente desenvolve
as suas virtualidades de pessoa, isto é, de homem
capaz de cultura e auto-aperfeiçoamento, quando vive em sociedade. É preciso não esquecer
que as qualidades eminentes e próprias do ser
humano - a razão, a capacidade de criação estética, o amor - são essencialmente comunicativas32.

Sob a mesma ótica, Maria Cândida33, ressalta que a
ênfase dada ao positivismo influenciou negativamente o
pensamento das ciências humanas e sociais o que promoveu,
ao longo dos séculos, uma distorção da realidade, formatada
pelo materialismo, baseado na exacerbada crença de que o
32

33

COMPARATO, Fábio. Fundamento dos Direitos Humanos. In:
Artigos. Disponível em http://www.iea.usp.br/artigos/comparatodireitoshumanos.pdf, p. 15.
MORAES. Op. cit., p.43.
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crescimento econômico e tecnológico são a mola propulsora para a ascensão de uma nação. Isso favoreceu a feição
materialista, determinista, da ciência jurídica, baseada em
certezas absolutas e, portanto, alheia ao diálogo e à interação
harmônica entre os indivíduos.
Para Arendt, o processo de fragmentação da ciência
jurídica encontrou terreno fértil através da ideologia da
especialização de sua ciência, o que fez proliferar o individualismo capaz de desencadear a alienação de massa e
a consequente crise multidimensional. Isolados por um
conhecimento técnico, sem trabalho digno e repleto de
quinquilharias tecnológicas, o homem, compartimentalizado, vive em permanente conflito 34.
Ainda conforme a referida autora35, a fragmentação
difundida pelo positivismo trouxe risco à igualdade entre
os homens pelas múltiplas formas isoladas de se interpretar
a realidade, o que colimou no caos absoluto das diferenças alimentado pelo isolamento do sujeito inserido sob o
contexto da sociedade de massa, que alienada em sua individualidade é incapaz de aceitar a diversidade, apegando-se
em sua verdade unívoca e desintegrada do comum, que
passa a não ser de todos, mas do indivíduo privado de se
relacionar com o outro. Ensimesmado, vazio, prisioneiro do
seu próprio conformismo artificial, o homem, vergastou-se
do mundo global e se animalizou através da produção de
inúmeros conflitos.
Para Maria Cândida36 a identificação de vários cenários produzidos pelo mundo global visa a compreensão de
34

35
36

ARENDT, HANNAH. A Condição Humana, Rio de Janeiro:
Forense-universitária, 1981, p. 67.
ARENDT. Op. cit., p.67.
MORAES. Op. cit., p.135.
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que somos partes de um todo, ou seja, cidadãos do mundo
e, como tais, devemos estar devidamente preparados para
colher os frutos da nova realidade cultural, para recriarmos,
a partir da interatividade com as demais ciências, uma realidade benéfica à coletividade. Assim, defende a autora, a
cosmovisão quântica como sendo a teoria do pensamento
científico mais condizente à compreensão do mundo global,
já que prestigia a unidade em detrimento da particularidade. Por essa teoria, a interdependência interativa entre
os homens e a natureza é reconhecida pelo entendimento
de que tudo é vivo, dinâmico e coligado.
Partindo dessa nova visão de conhecimento empreendedora e global a que vê na imprevisibilidade do mundo
como formas de valorizar novas soluções criativas, não há
como continuar convivendo com a reprodução de uma
educação que reforça a fragmentação e concebe o homem
como um ente dissociado da interação com as demais ciências. Insistir nos moldes de um modelo de escola burocrático, hierarquizado, rígido e, principalmente “recortado”
da visão global é reforçar os instintos mais primários do ser
humano e convocá-lo a tirania mundial37.
A visão oferecida pela nova cosmologia leva-nos a
considerar a interdisciplinaridade como elemento indispensável ao currículo educacional, a que deve investir-se
da interação com as demais ciências e de conteúdos disciplinares que prestigiem as relações culturais locais. Um
currículo educacional bem elaborado é aquele que parte
de um processo de observação cultural de uma sociedade
e representam a história elaborada por cada comunidade,
sem dissociar-se da visão global. Trata-se de uma proposta
curricular construída de forma interativa e vista como
37

MORAES. Op. cit., p.137.

67

um processo dialogado em que aluno e professor refletem
conjuntamente e recriam sua grade38.
A educação vista como um sistema de transformação
dialógica, baseada no reconhecimento dos inúmeros processos interativos apresentados nas relações locais devem ser
transportadas no relacionamento entre professor-aluno, o
que implica na concretização do ciclo: ação-execução-reflexão-depuração, empreendido pela aprendizagem dialógica
do sujeito com sua interioridade, que se transpõe aos outros e após, desses com sua cultura. Para a realização desse
contexto, é imprescindível a configuração de mudanças
nos papéis do professor e do aluno39.
O novo perfil de educação implica na transformação
da visão intelectual e social na postura do professor, que
deve aceitar a existência de incertezas e necessidades inerentes a condição humana, ao universo histórico, temporal,
local, para, a partir de então, romper com o paradigma de
que inexistem verdades absolutas, já que a vida é relativa e,
assim, repleta de transformações no pensar. Nesse sentido,
a ação do professor deve ter cunho transformador pelo
reconhecimento de que além de seus próprios direitos, os
dos seus alunos; e a partir de um processo construtivo e
libertário torna-os autônomos através do respeito às suas
escolhas para a construção de novos caminhos a tornarem
a vida social mais digna40.
O processo interativo torna-se capaz de dirimir os
conflitos entre os homens quando a educação é baseada
na inter-relação harmônica entre os homens, a natureza
e o mundo. Nesse sentido, educar para o mundo global
38
39
40
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significa preparar o indivíduo para o enfrentamento dos
conflitos através do diálogo com os demais, que se perfaz
pela compreensão de que o todo é formado por partes
interdependentes e responsáveis ao bem-estar coletivo. Para
tanto, mais do que instrumentalização técnica, a ciência
jurídica deve se direcionar ao alcance da fraternidade, da
cooperatividade, conquistadas pela prática do diálogo como
instrumento indispensável à pacificação social e plenitude
da vida planetária.

2.6. CONCLUSÃO
Tendo em vista a complexidade das relações humanas
apresentada pelo novo contexto global, não há como insistirmos em reproduzir dentro das universidades de direito
os comezinhos paradigmas educacionais cristalizados pela
concepção positivista do século passado.
Sobrevalorizar a compartimentalização do homem,
através da reprodução produção de um currículo acadêmico
alheio ao diálogo e à valorização das diferenças individuais,
implica em aderir à multiplicação de conflitos, cuja base
está na submissão aos dogmas canonizados pela premissa
de que os interesses individuais devem prevalecer sobre os
da coletividade.
Essa equivocada concepção da realidade fortalece a
crise interna do sistema judiciário, desenvolvido de maneira
incompatível ao alcance da tranquilidade social, em vista
de ainda primar pela burocratização dos atos processuais
e do formalismo partindo da equivocada compreensão de
que o homem é um ente alheio à interação com os outros
e com as demais ciências.
Na contramão da cosmovisão quântica, a qual empreende o mundo sob uma perspectiva universalizante em que
o todo é a somatória das partes interdependentes e inte69

rativas. A ciência jurídica persiste em doutrinar os futuros
profissionais do direito com a mesma cartilha positivista,
o que redunda em um confronto com a nova realidade
global, que reconhece as relações humanas como fenômeno
naturalmente complexo e, por isso, requer o uso de formas
parajurisdicionais para a justa solução dos litígios.
Nesse sentido, para se compatibilizar à nova realidade
global e propiciar a todos o acesso à ordem juridicamente
justa, de modo a garantir a eficácia na prestação dos serviços
jurisdicionais, o ensino jurídico deve, tão-logo, ser recriado. Isso implica em não somente reconstruí-lo através do
diálogo entre as demais ciências, mas também, reconhecer
nas práticas de ensino a importância da interação entre
professores, alunos, coordenação e direção acadêmica.Assim,
imprescindível é que todos se sintam coligados de maneira
interdependente e unitária, para um diálogo conjunto de
novas maneiras de pacificação social para a recriação de
um sistema jurisdicional simplificado, flexível e acessível
a todos por ver no diálogo o instrumento indispensável à
conciliação dos conflitos interindividuais.
Para tanto, se faz indispensável que as instituições de
ensino, valorize as diferenças individuais de cada aluno,
através da aplicação das mais variadas abordagens pedagógicas, que visem atender as particularidades de cada
aluno, durante o processo de ensino-aprendizagem, visto
não isoladamente, mas como um processo dialógico, que
se perfaz dia-a-dia, pela consciência de que não só aluno
precisa aprender, mas também o professor deve aprender a
ser um pesquisador de novas práticas educativas que lidem
com a imensa gama de conhecimento a que são descobertos a cada segundo em um mundo global, para, a partir de
então, adquirir a competência necessária a estimular o aluno
para reflexão, para a autonomia e para o desenvolvimento
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da inteligência emocional, moral, com vistas a satisfação
individual e coletiva.
Aprender a lidar com o insucesso como evento natural
da espécie humana, através de uma educação dialógica do
indivíduo com os outros, e deste, com o mundo é vital
para a formação do profissional do direito. Abolir a hierarquização e facilitar a solução dos conflitos pelo uso de
um processo sócio-educativo simples e nada burocrático
é o novo desafio a ser empreendido pela ciência jurídica
para combater a ineficiência da prestação jurisdicional e
possibilitar a efetivação da tranquilidade social.
Conhecer a si mesmo, em primeiro plano para depois,
compreender a realidade do outro como ente coligado,
interdependente e dinâmico, implica romper com a visão
parcial e fragmentada de mundo através do reconhecimento
de que conciliar os interesses em fase anterior à instauração da relação jurídico-processual, é a melhor maneira de
integrar-se a um processo interativo em que todos ocupam
lugar indispensável ao bem-estar global.
Para a plenitude do acesso à justiça, direito fundamental, que garante o acesso aos demais direitos, o que torna
concreta a realização da cidadania, não há que falar em
ordem juridicamente justa sem união interativa entre os
homens que coligados à natureza e às demais ciências, se
veem inseridos dentro de um processo dialético engajado
para o alcance da tranquilidade mundial. Sob essa ótica, o
todo é mais importante do que os interesses individuais,
privados em sua própria individualidade.
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3.1. INTRODUÇÃO
3

O presente trabalho expõe o resultado de uma pesquisa
bibliográfica, realizada utilizando-se do método dedutivo,
para fim de abordagem, e monográfico, para o propósito
procedimental, sobre a temática do amicus curiae como
instrumento de abertura da jurisdição, com o propósito
de efetivação dos direitos humanos, em um cenário democrático e de pluralidade social.
Como dito, o amicus curiae é um instituto que proporciona a abertura da jurisdição, propiciando a democratização dos debates sobre assuntos de relevante valor social,
questões que, muitas vezes, transcendem a mera análise de
normas jurídicas, envolvendo, assim, outras áreas alheias ao
direito, que resultarão em uma decisão de grande notoriedade e impacto social.
O instituto, no Brasil, ganhou maior notoriedade por
sua utilização no controle concentrado de constituciona-

3

de Antonio Meneghetti – AMF. Membro do Grupo de Pesquisa
“Jurisdição Constitucional Aberta”, vinculado e financiado pelo
CNPq e à Academia Brasileira de Direito Constitucional ABDConst, coordenado pela Profª Pós-Drª Mônia Clarissa Hennig Leal,
desenvolvido junto ao Centro Integrado de Estudos e Pesquisas
em Políticas Públicas – CIEPPP (financiado pelo FINEP), ligado
ao PPGD da UNISC. Membro docente do Instituto Brasileiro de
Direito – IbiJus. É Bolsista CAPES/PROSUP (Tipo II). Email:
felipe@estudosdedireito.com.br
Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito
(Mestrado e Doutorado) da Universidade de Santa Cruz do Sul –
UNISC. Membro do Grupo de Pesquisa “Jurisdição Constitucional
Aberta”, vinculado e financiado pelo CNPq e à Academia Brasileira
de Direito Constitucional ABDConst, coordenado pela Profª Pós-Drª Mônia Clarissa Hennig Leal, desenvolvido junto ao Centro
Integrado de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas – CIEPPP
(financiado pelo FINEP), ligado ao PPGD da UNISC. Advogada.
E-mail: advpassosrodrigues@gmail.com

74

lidade, muito embora, atualmente, sua previsão tenha sido
ampliada à jurisdição ordinária, com a entrada em vigor do
novo código de processo civil. Frente a isso, ainda que o fim
maior seja propiciar a abertura para uma sociedade plural
e democrática, por intermédio do amicus curiae é possível
que cheguem aos julgadores conhecimentos específicos
das mais distintas matérias a serem decididas.
No âmbito do Sistema Interamericano de Direitos
Humanos (SIDH), o instituto vem sendo utilizado frequentemente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH) na efetivação dos direitos humanos, principalmente
frente ao caráter estruturante de suas sentenças, que resultam grandes impactos não apenas às partes envolvidas na
demanda, mas para toda a coletividade do Estado-parte.
Estabelecidos os pressupostos, a pesquisa justifica-se
pela relevância em que submerge a temática, objetivando-se o esclarecimento das principais questões a ela atinentes,
principalmente no que tange ao seguinte problema: há
semelhança na aplicação do amicus curiae na jurisdição
constitucional brasileira e na Corte Interamericana de
Direitos Humanos objetivando-se a efetivação dos direitos humanos?
Para tanto, será tomada por base a atuação do amicus
curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade e na Corte Interamericana de Direitos Humanos,
traçando-se um panorama entre as atuações, aliadas ao
entendimento exposto em obras de autores nacionais e
estrangeiros sobre o tema, periódicos em revistas nacionais,
preferencialmente com classificação qualis A e B, além da
legislação em vigor.
Deste modo, o trabalho desenvolve-se em três seções,
elucidando-se, na primeira, os aspectos históricos, evolutivos e
conceituais do instituto, para, na seção intermediária, realizar
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uma análise da atuação do amicus curiae em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, para, ao final, estudar a
aplicação do instituto na Corte Interamericana de Direitos
Humanos, trazendo-se, inclusive, números e dados estatísticos,
referentes às intervenções, bem como a legitimação, forma
de apresentação e processamento dos escritos de amicus curiae,
que contribuirão à construção da decisão jurisdicional.

3.2. BREVES APORTES SOBRE O AMICUS
CURIAE E SUA IMPORTÂNCIA À
ABERTURA DA JURISDIÇÃO EM UMA
SOCIEDADE PLURAL E DEMOCRÁTICA
Ao se realizar uma breve análise das definições e conceituações que envolvem o instituto do amicus curiae, não
se pode deixar de mencionar que não se trata de uma
criação originária brasileira, havendo divergências quanto
ao seu surgimento, atribuindo-se, porém, aos romanos a
sua origem e aos estadunidenses o seu desenvolvimento
(CABRAL, 2004, p. 8).
No sistema brasileiro, aportou pela primeira vez na
Lei nº 6.385/76, com a alteração promovida pela Lei nº
6.616/78, a qual previu a intervenção da Comissão de
Valores Mobiliários (CMV) nos processos judiciais que tratassem de matéria de sua competência, a fim de que pudesse
(se desejasse) oferecer parecer ou prestar esclarecimentos
(DIDIER, 2007). Posteriormente, o instituto aparece no
âmbito dos Juizados Especiais Federais, por previsão da Lei
nº 10.259/01 (Art 14, § 7º)4 e na hoje revogada Resolução
4

Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei
federal quando houver divergência entre decisões sobre questões de
direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação
da lei.
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nº 390/04, do Conselho da Justiça Federal (Art 23, §1º)5
(LEAL; MAAS, 2009).
Em sede de controle de constitucionalidade, o instituto
aparece de forma expressa na Lei nº 9.868/99 (Art 7º, §2º)6,
passando a ser discutido com maior ênfase na Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI) e na Ação Declaratória
de Constitucionalidade, processadas e julgadas perante o
Supremo Tribunal Federal (SANTOS, 2005).
Um dos objetivos principais do amicus curiae é proporcionar a abertura da jurisdição constitucional, através
da possibilidade de intervenção da sociedade no debate
constitucional. Assim, pessoas alheias ao caso, que tenham
interesse em contribuir à discussão acerca da temática em
análise, poderão intervir de forma a participar como portadores das vozes da sociedade (BUENO, 2006).
Nos primórdios de seu desenvolvimento, em sua forma
originária, o amicus curiae era o terceiro que intervinha em

5

6

§ 7o Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da
Turma Recursal ou Coordenador da Turma de Uniformização
e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais
interessados, ainda que não sejam partes no processo, poderão se
manifestar, no prazo de trinta dias.
Art. 23. As partes poderão apresentar memoriais e fazer sustentação
oral por dez minutos, prorrogáveis por até mais dez, a critério do
presidente.
§ 1º O mesmo se permite a eventuais interessados, a entidades de
classe, associações, organizações não-governamentais, etc., na função
de “amicus curiae”, cabendo ao presidente decidir sobre o tempo
de sustentação oral.
Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de
ação direta de inconstitucionalidade.
§ 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir,
observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de
outros órgãos ou entidades.
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processos nos quais não possuía interesse, ou seja, sua atuação se baseava na iniciativa ou pedido da própria Corte, a
fim de se esclarecer diferentes questões de fato e de direito
(MEDINA, 2008).
Como já dito, o desenvolvimento do instituto deu-se
na jurisdição estadunidense, principalmente em razão de
que “o sistema common law adota o modelo do stare decisis,
em que as decisões jurisprudenciais vinculam os casos semelhantes que venham a ocorrer no futuro” (CABRAL,
2004, p.08). Desse modo, “a força do precedente judicial
pode fazer com que uma decisão proferida em relação a
um litigio individual produza, de algum modo, efeitos a
todos os futuros processos de mesma natureza” (CABRAL,
2004, p.08). Com isso, nasce “a necessidade de se possibilitar
que setores sociais diversos possam influenciar as decisões
judicias, ainda que não possuam interesse ou relação direta com o objetivo do processo em que se manifestam”
(CABRAL, 2004, p.08).
Nesse sentido, o amicus curiae constitui-se numa pessoa
ou entidade estranha à causa, tendo como escopo auxiliar
o Tribunal para que, de forma provocada ou voluntária,
ofereça elementos para esclarecimentos de questões essenciais ao processo (matéria relevante), eis que se trata de um
interessado na temática em discussão, podendo, então, explanar estudos esclarecedores sobre o tema, objetivando-se
a construção da decisão jurisdicional (MEDEIROS, 2008).
Conforme as premissas já lançadas, percebe-se que o
amicus curiae é um instituto de interesse público e coletivo7,
razão pela qual é considerado amigo da Corte, não da parte
(LEAL; MAAS, 2009). É possível dizer, por conseguinte,
7

Bueno (2006) entende que o interesse a ser defendido pelo amicus
curiae não seria um interesse público, mas sim institucional, sem
um destinatário certo, identificado.
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que não se trata de um assistente ou defensor de alguma
das partes, mas uma figura que tem como função agir em
defesa de um interesse comum a uma coletividade (DEL
PRÁ, 2007), o qual não se destina exclusivamente aos direitos transindividuais, difusos e coletivos, mas também aos
interesses individuais homogêneos (LEAL; MAAS, 2009).
Cumpre ainda esclarecer que o interesse do amicus
curiae é de ordem material e não processual, uma vez que
insurge em virtude da temática a ser discutida e não por
questões processuais. Insta salientar que o instituto não se
confunde com as demais formas de intervenção processual
tipificadas no Código de Processo Civil, possuindo assim
uma natureza distinta (LEAL, 2008)8.
Para tanto, deve-se compreender que, ao ser utilizado
o instituto do amicus curiae, propicia-se uma representação
da própria sociedade na arena judicial, principalmente em
assuntos de relevante valor social, pluralizando e democratizando o debate jurisdicional (LEAL; MAAS, 2009). Assim,
além de atuar em beneficio da sociedade, pluralizando o
8

O novo Código de Processo Civil traz, em seu título III (da Intervenção de terceiros), um capítulo específico ao Amicus Curiae,
fazendo a seguinte previsão: “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 participação de
pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com
representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua
intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica
alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos,
ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do
§ 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao 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” (BRASIL, 2015).
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processo, o amicus ainda tem o intuito de colaborar no
exercício da jurisdição, pois amplia a visão do julgador, a
fim de melhor embasar temáticas que transcendem a seara
meramente jurídica (LEAL; MAAS, 2009).
Assim, por se tratarem de temáticas envolvendo assuntos de grande relevância e controvérsia à sociedade,
é necessária uma análise das consequências que serão
trazidas pela decisão jurisdicional, o que possibilita uma
discussão aprimorada, ultrapassando a mera aplicação de
dispositivos normativos (MEDEIROS, 2008). Frente a
isso, previu o legislador brasileiro, no novo Código de
Processo Civil a possibilidade de aplicação do instituto
em toda a jurisdição ordinária.
Isso possibilitará que sejam levadas ao processo informações das mais distintas pessoas, sejam naturais ou jurídicas,
grupos ou órgãos que possuem especialização em determinada área, podendo, assim, opinar e expressar seus conhecimentos técnicos em benefício da prestação jurisdicional,
decorrendo daí uma de suas principais funções, qual seja a
de servir como uma fonte de conhecimento, eminentemente
em assuntos inéditos, controversos ou que desencadeiem
grandes impactos sociais (LEAL; MAAS, 2009).
Ainda que o instituto tenha surgido a longa data, é
possível vê-lo como uma novidade, principalmente em
termos de jurisdição ordinária, o que inevitavelmente trará
muitas controvérsias referentes ao seu emprego. Contudo,
eventuais divergências, possivelmente, não dirão respeito,
como já apontara Medeiros (2008), à sua ampla representatividade no ordenamento brasileiro, mas quanto a sua
utilização de forma coesa e oportuna (MEDEIROS, 2008).
A sua atuação poderá se dar por intermédio da apresentação de memoriais e/ou sustentação oral. Na jurisdição
ordinária, conforme prevê o novo CPC, caberá ao juiz ou
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relator especificar os poderes do amicus curiae. No Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, há a previsão de sustentação oral nos
artigos 131, §3º, e 132, §2º, do seu Regimento Interno9.
Em suma, a previsão de intervenção do amicus curiae
representa uma nova realidade, a de que “a sociedade
moderna está inserida num contexto de novos valores,
marcada por interesses profundamente discrepantes, exigindo uma teoria constitucional mais aberta e não mais
tão arraigada à obediência à norma criada pelo Estado”(MEDEIROS, 2008).
Por esta razão, se torna imprescindível a referência, mesmo que em breves aportes, de tal instituo, para
que, na próxima seção, seja possível continuar o estudo,
destacando-se a atuação do amicus curiae nas ações de
controle concentrado de constitucionalidade, por ser
uma atuação, até o momento, de maior notoriedade na
seara jurídica nacional.
9

“Art. 131. Nos julgamentos, o Presidente do Plenário ou da Turma,
feito o relatório, dará a palavra, sucessivamente, ao autor, recorrente,
peticionário ou impetrante, e ao réu, recorrido ou impetrado, para
sustentação oral.
[...]
§ 3º Admitida a intervenção de terceiros no processo de controle
concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir
sustentação oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º
do art. 132 deste Regimento.
Art. 132. Cada uma das partes falará pelo tempo máximo de quinze
minutos, excetuada a ação penal originária, na qual o prazo será de
uma hora, prorrogável pelo Presidente.
[...]
§ 2º Se houver litisconsortes não representados pelo mesmo advogado, o prazo, que se contará em dobro, será dividido igualmente
entre os do mesmo grupo, se diversamente entre eles não se convencionar.”
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3.3. A ATUAÇÃO DO AMICUS CURIAE EM
SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO
DE CONSTITUCIONALIDADE: EM
DEFESA DE UMA JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL ABERTA
Inicialmente, impera dizer que o instituto do amicus
curiae, na esfera do controle de constitucionalidade, desencadeou uma relevante modificação na prestação da tutela
jurisdicional, uma vez que, quando implementado, trouxe
uma novidade, na qual seja a abertura e legitimidade de
participação, fiscalização e de interpretação da Constituição
Federal (MEDEIROS, 2008).
Essa maior democratização no controle de constitucionalidade pode ser visualizada inclusive pelo generoso
rol de legitimados trazidos pela Constituição atual à sua
propositura (art. 103)10. Isso porque, sob o regime da Constituição Federal de 1967, apenas o Procurador-Geral da
República poderia propor uma representação por inconstitucionalidade (Art. 114, inciso I, alínea “l”)11 o que representara “patente restrição do acesso de outras autoridades
10

11

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e
a ação declaratória de constitucionalidade: I - o Presidente da
República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara
dos Deputados; IV a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara
Legislativa do Distrito Federal; V o Governador de Estado ou do
Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;VIII - partido
político com representação no Congresso Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
Art. 114 - Compete ao Supremo Tribunal Federal: I - processar e
julgar originariamente: [...]
l) a representação do Procurador-Geral da República, por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual;
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públicas e da sociedade civil à jurisdição constitucional”
(MEDEIROS, 2008, p. 10).
Antes da vigência da Lei nº 9.868/99, o amicus curiae
fora admitido pelo Supremo Tribunal Federal como um
colaborador informal na ADI nº 748/RS12, proposta pelo
Governador do Estado, na qual se questionava a constitucionalidade do “calendário rotativo” às escolas da rede
pública estadual gaúcha. Àquela ocasião, o plenário admitiu
a intercessão de amicus curiae, por intermédio da juntada
de memoriais, a fim de pudesse colaborar com a tomada
de decisão jurisdicional (LEAL, 2008).
O instituto do amicus curiae em sede de controle de
constitucionalidade proporciona, como dito na seção anterior, uma abertura da jurisdição constitucional, conferindo
legitimação social às decisões do Supremo Tribunal Federal,
uma vez que, atendendo-se os ideais democráticos, pro12

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERVENÇÃO ASSISTENCIAL - IMPOSSIBILIDADE - ATO
JUDICIAL QUE DETERMINA A JUNTADA, POR LINHA,
DE PEÇAS DOCUMENTAIS - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - IRRECORRIBILIDADE - AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. - O processo de controle normativo
abstrato instaurado perante o Supremo Tribunal Federal não admite
a intervenção assistencial de terceiros. Precedentes. Simples juntada,
por linha, de peças documentais apresentadas por órgão estatal que,
sem integrar a relação processual, agiu, em sede de ação direta de
inconstitucionalidade, como colaborador informal da Corte (amicus curiae): situação que não configura, tecnicamente, hipótese de
intervenção ad coadjuvandum. - Os despachos de mero expediente
- como aqueles que ordenam juntada, por linha, de simples memorial
expositivo -, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório,
não são passíveis de impugnação mediante agravo regimental (CPC,
art. 504). (ADI-AgR 748 / RS; Ag. Reg. na Ação Direta De Inconstitucionalidade; Relator Min. Celso de Mello; Tribunal Pleno
do STF; 01/08/1994).
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picia a fiscalização do processo concentrado, por um viés
pluralístico, possibilitando, por conseguinte, a participação
de distintas entidades e instituições para que representem
os interesses gerais da coletividade e expressem valores
essenciais e relevantes aos mais diferentes grupos, classes
e parcelas sociais (BINENBOJM, 2004), permitindo a
concretização de uma sociedade aberta dos interpretes da
Constituição, conforme idealizada por Haberle (1997).
Por certo, a participação do amicus curiae deve considerar o binômio relevância x representatividade, de modo
que sejam considerados os efeitos resultantes da decisão aos
setores diretamente relacionados à temática em discussão
(e à sociedade como um todo), além da correlação entre a
matéria e o amicus (BINENBOJM, 2004).
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI e na
Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC têm-se,
com a participação do amicus curiae, uma flexibilização
das possibilidades de intervenção de terceiros (MEDINA,
2008). Isso porque, nestas ações, a intervenção de terceiros
fora vedada Lei nº 9.868, no caput do Art 7º e do Art 18
(BRASIL, 1999). O objetivo visado pela norma é de que
não se amplie o debate instaurado no controle concentrado
para abarcar interesses individuais e concretos de eventuais
interessados (DEL PRÁ, 2007).
Esta impossibilidade de intervenção de terceiros foi
enfrentada e assentada pelo STF, por ocasião da Ação Direta
de Inconstitucionalidade 4.414/GO13. Não se confunde,
13

“Delegatória de serviços notariais e de registro no Estado de Goiás,
protocolizou a presente petição na qual requer o seu ingresso no
feito na qualidade de interessada, bem como a obtenção de cópia
da gravação do áudio da sessão plenária em que ocorrido o julgamento cautelar da presente ação direta de inconstitucionalidade. A
ação direta de inconstitucionalidade é espécie de processo objetivo
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porém, com o instituto do amicus curiae, que, como dito
anteriormente, possui natureza diferente dos demais terceiros interventores.
Isso porque o próprio §2º do Art 7º da Lei 9.868/99
abrandou a vedação de intervenção de terceiro, possibilitando
a atuação do amicus curiae em sede de controle de concentrado de constitucionalidade (RAZABONI, 2009)14. A figura,
neste dispositivo, é prevista na sua forma voluntária15, devendo, no entanto, ser demonstrada a relevância da matéria bem
como a representatividade dos postulantes16 (LEAL; MASS,

14

15

16

no qual se deflagra o controle abstrato de normas. Não cabe nesse
procedimento especial a defesa de interesses ou direitos subjetivos.
Não é por outra razão que o caput do art. 7º da Lei 9.868/99 veda,
expressamente, ‘a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade’.Verifico, ademais, que a peticionária
está devidamente representada pela autora, que é entidade de classe
regularmente legitimada a atuar em ação direta, nos termos do art.
103, IX, da Constituição Federal” (BRASIL, 2016)
Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação
direta de inconstitucionalidade. § 1o (VETADO) § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes,
poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado
no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.
No âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade percebe-se,
também, a mesma possibilidade de aplicação, ainda que o art. 18, §2º,
da Lei 9.868/1999, esteja vetado, uma vez que possuía o mesmo teor
do artigo 7º, § 2º, constando, tal possibilidade, inclusive da mensagem
de veto do Presidente da República, aplicando-se, este dispositivo, de
forma analógica à ADC, uma vez que o silêncio da lei não poderia
representar óbice à aplicação do instituto (LEAL; MAAS, 2009).
O Supremo Tribunal Federal, ao menos em sede de amicus curiae
voluntário não tem admitido o ingresso de pessoas naturais, alegando faltar-lhes representatividade, nesse sentido o RE 659424/RS,
assim ementado: EMENTA:“AMICUS CURIAE”. JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL E LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA.
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO “mediador entre
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2009) 17. Também encontra previsão no Art 9º, §1º,18 e no
Art 20, §1º,19 da mesma lei, atuando, neste caso, tanto na
ADI quanto na ADC, por requisição do relator.

17

18

19

as diferentes forças com legitimação no processo constitucional”
(GILMAR MENDES). POSSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO
DE TERCEIROS, NA CONDIÇÃO DE “AMICUS CURIAE”,
EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. NECESSIDADE,
CONTUDO, DE PREENCHIMENTO, PELA ENTIDADE
INTERESSADA, DO PRÉ-REQUISITO CONCERNENTE
À REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA. DOUTRINA.
CONDIÇÃO NÃO OSTENTADA POR PESSOA FÍSICA
OU NATURAL. CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DE
SEU INGRESSO, NA QUALIDADE DE “AMICUS CURIAE”,
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRECEDENTES. PEDIDO
INDEFERIDO (Grifou-se) (BRASIL, 2013).
Estes requisitos (interesse jurídico e pertinência temática) serão levados
em consideração pelo relator, como destaca Rocha (2008, p. 104):
“[...] a relevância da matéria capaz de ensejar a entrada da entidade
ou pessoa na qualidade de amicus curiae tem que ser analisada sob o
ponto de vista do interesse jurídico do ente que pretende a admissão.
Uma espécie de analise da pertinência temática entre as atividades
desenvolvidas pelo ente e a matéria discutida no processo já que, em
se tratando de processo de controle de constitucionalidade, especialmente o objetivo, não há que se falar em matéria irrelevante”.
Art. 9o Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o
relatório, com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento. § 1o Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria
ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações
existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais,
designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a
questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos
de pessoas com experiência e autoridade na matéria.
Art. 20.Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório,
com cópia a todos os Ministros, e pedirá dia para julgamento. § 1o Em
caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de
fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos,
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Verifica-se, portanto, que o instituto do amicus curiae
pode ser aplicado de duas formas distintas na seara das
ações de controle concentrado de constitucionalidade,
qual seja de forma voluntária ou por requisição do relator
(LEAL e MAAS, 2009), com o propósito maior de ampliar
os canais de comunicação do Supremo Tribunal Federal
(RAZABONI, 2009).
Deste modo, compreende-se, então, que a atuação
do amicus curiae em sede de ADI e ADC depende da demonstração de relevância da matéria discutida, tendo em
vista os efeitos que esta trará para a sociedade, bem como
da necessidade que terá a intervenção para uma adequada
prestação da tutela jurisdicional (ROSA, 2016).
Tem-se, ainda, a atuação do amicus curiae na Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF,
por requisição do relator20, como previsto no artigo 6º, §1º,
da Lei nº 9.882/99, nada obstando, porém, a intervenção
voluntária, plicando-se, por analogia, o artigo 7º, §2º, da
Lei nº 9.968/99 (LEAL; MAAS, 2009). Este é o mesmo
entendimento de Bueno (2006), destacando-se que, por se
tratar de uma ação com as mesmas feições da ADI e ADC,
possuindo efeito erga omnes e vinculante, não poderia ser

20

poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou
comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar
data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com
experiência e autoridade na matéria.
Art. 6o Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado,
no prazo de dez dias. § 1o Se entender necessário, poderá o relator
ouvir as partes nos processos que ensejaram a argüição, requisitar
informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos
para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data para
declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e
autoridade na matéria.
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afastada sua atuação em sede de ADPF, aplicando-se, por
analogia, o dispositivo legal aplicável à ADI e ADC.
Ainda que não seja objeto da seção, torna-se pertinente
destacar que, com a entrada em vigor do novo Código
de Processo Civil, houve a ampliação do instituto, com a
possibilidade de utilização por qualquer juiz ou Tribunal
no processo ordinário (Art. 138), no incidente de arguição
de inconstitucionalidade (Art. 950, § 3º), na apreciação de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Art. 1035,
§ 4º) e nos julgamentos de recursos especiais e extraordinários repetitivos (Art. 1038, inciso I), o que, a nosso ver,
deve pacificar qualquer debate no tocante a possibilidade
ou não de atuação de amicus curiae.
Prosseguindo-se na pesquisa, será realizada, na próxima
seção, a possibilidade e as formas de aplicação do instituto
do amicus curiae nos casos submetidos a processamento na
Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobremaneira
nos casos que envolvam violações sistêmicas e estruturais
de direitos humanos, os quais, em grande parte, resultam
em sentenças estruturantes, que transcendem os efeitos
inter partes, resultando em vultosos reflexos estruturais aos
Estados-partes condenados.

3.4. O INSTITUTO DO AMICUS CURIAE
NA CORTE INTERAMERICANA DE
DIREITOS HUMANOS: A ABERTURA
DEMOCRÁTICA E A LEGITIMAÇÃO
DE SUAS SENTENÇAS (EM ESPECIAL
AS ESTRUTURANTES) NA EFETIVAÇÃO
DOS DIREITOS HUMANOS
As decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), não raras vezes, têm transcendido seus
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efeitos às partes da demanda, estendendo-se a determinados
grupos de pessoas ou a toda a coletividade do Estado-parte,
o que se convencionou denominar de “sentenças estruturantes”21. Nesse sentido, a CIDH reconhece um estado
de deficiência estrutural do Estado-parte com seu dever
de proteção aos direitos humanos, principalmente ante à
inexistência ou execução ineficiente de políticas públicas
voltadas a sua concretização22.
Para que se esteja diante de uma violação estrutural,
todavia, torna-se imperativo que haja uma omissão (quando
21
22

A respeito, ver Jobim (2012) e Bazán (2015).
Identifica-se um razoável quantitativo de decisões em que a CIDH
não se conteve unicamente ao caso concreto, mas estendeu efeitos
para que se obtivesse uma atuação preventiva e corretiva a fim de
que tais violações não voltassem a ocorrer: “a) Indígenas: Mayagna Awas Tigni (2001), Yatama vs. Nicaragua (2005), Comunidad
Indígena Yakye Axa (2005) y Sawhoyamaxa vs. Paraguay (2006),
Saramaka vs. Surinam (2007), Sarayaku vs. Ecuador (2012), Norin
Catrimán y otros vs. Chile (2014); b) Mujeres: Penal Miguel Castro
Castro vs. Perú (2006), González y otras (“Campo Algodonero”)
vs. México (2009), Fernández Ortega (2010) y Rosendo Cantú vs.
México (2010),Veliz Franco y otros vs. Guatemala (2014); c) Niños/
as: “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala
(2001), “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay (2004),
Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana (2005), Mendoza
y otros vs. Argentina (2013). d) Privados de libertad: “Instituto de
Reeducación del Menor” vs. Paraguay (2004), Montero Aranguren
y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela (2006), Vera Vera y otra vs.
Ecuador (2011), Pacheco Teruel y otros vs. Honduras (2012). e)
Migrantes: Vélez Loor vs. Panamá (2010), Nadege Dorzema y otros
vs. República Dominicana (2012), Personas dominicanas y haitianas
expulsadas vs. República Dominicana (2014). f) Desplazados: “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia (2005),“Masacre de Pueblo Bello”
vs. Colombia (2006), Comunidades Afrodescendientes Desplazadas
de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia
(2013). g) Orientación sexual: Atala Riffo y Niñas vs. Chile (2012)”.
(grifou-se). (ROJAS, 2015, p. 129).
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o Estado esteja obrigado a agir) ou de uma ineficiência
estatal (quando, ainda que promova determinada ação, esta
não produza o resultado necessário à efetivação dos direitos
das pessoas afetadas), razão pela qual só o efeito inter partes, no caso concreto em análise, não produzirá a resposta
necessária que permita remediar a violação (massiva) e
prevenir sua repetição (ROJAS, 2015, p. 128).
Por conseguinte, a CIDH tem analisado o contexto
sócio institucional (estrutural) em que a demanda nasceu e
adquiriu sentido. Esta atuação pode ser vista, no contexto
contemporâneo, principalmente nos casos relacionados à
discriminação e violência em desfavor de determinados
grupos sociais em situação de vulnerabilidade (ABRAMOVICH, 2009, p. 17).
Rojas (2015, p. 129) endossa essa constatação, ao
apontar que, em todos os casos de violações estruturais
apreciados pela Corte, aprecia-se uma situação de discriminação sistêmica e que estas violações não necessariamente
relacionam-se diretamente ao que os indivíduos fazem ou
deixam de fazer, mas ao fato de pertencerem a um grupo
que sofre exclusão e marginalização social, econômica,
política ou cultural.
Desse modo, não com exclusividade, mas sobremaneira
nestes casos, cresce de importância a atuação a abertura da
jurisdição por parte da Corte Interamericana de Direitos
Humanos, a fim de que se amplie ao máximo a participação
do maior número de interessados, que possam colaborar à
construção de uma decisão que trará reflexos expressivos
ao Estado-parte.
Com o fito de dar concretude a esta necessidade de
abertura democrática à jurisdição do Sistema Interamericano de Direitos Humanos (SIDH), o Regulamento da
Corte Interamericana de Direitos Humanos (RCIDH),
90

aprovado no ano de 2009, em seu Artigo 44, trouxe a
possibilidade de intervenção de amicus curiae em diferentes momentos e em distintas espécies de demandas sob
análise da Corte.
Por definição do instituto, entendeu a CIDH, no
Artigo 2.3 do RCIDH, que se trata de uma “pessoa ou
instituição alheia ao litígio e ao processo que apresenta à
Corte fundamentos acerca dos fatos contidos no escrito
de submissão do caso ou formula considerações jurídicas
sobre a matéria do processo, por meio de um documento
ou de uma alegação em audiência”.
Este escrito – petição (que poderá conter tantos anexos
quanto forem necessários), conforme o RCIDH, poderá ser
apresentado à CIDH pessoalmente, via courier, fac-símile,
correio postal ou eletrônico23, no idioma do caso, contendo
o(s) nome(s) e a(s) assinatura do(s) autor(es), em qualquer
fase do processo contencioso24, inclusive nos procedimentos
de supervisão de cumprimento das sentenças e das medidas
23

24

No caso de apresentação por meio eletrônico, sem a assinatura do
subscritor, ou no caso em que não seja possível encaminhar os anexos, toda a documentação original deverá ser recebida na CIDH em
um prazo de 7 dias a partir da apresentação eletrônica. Do contrário,
em caso de intempestividade ou ausência da documentação indicada, será arquivado sem seguir a tramitação (Art 44.2 do RCIDH).
Entendemos que o prazo de que trata o presente artigo, ante a
realidade fática dos Estados-partes, trata-se de prazo de postagem e
não de recebimento. Do contrário, em quase sua totalidade, restaria
esvaziada a possibilidade de exercício da participação do amicus
curiae. Assim, importante seria fazer, no prazo de 7 dias, a prova de
postagem dos originais perante a CIDH.
A ressalva que se faz no Artigo 44.3 do RCIDH é que, nos casos
em que houver audiência pública, o escrito seja apresentado em
um prazo de até 15 dias posteriores a sua celebração. Não sendo
realizada a audiência pública, deverá ser remetido dentro de 15 dias
após a resolução que outorgar prazo para as alegações finais.
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cautelares, do qual, após consulta à presidência, será dado
imediato conhecimento às partes.
Como visto na definição trazida pelo RCIDH, admite-se como amicus curiae na Corte Interamericana, tanto
pessoas jurídicas de direito público ou privado interno ou
internacional (de qualquer Estado ou organismo internacional), quanto pessoas naturais, inclusive domiciliadas em
Estados estranhos ao caso sob processamento25. Tomamos
esta intervenção como voluntária.
É possível, também, conforme a previsão do Art 58,
letras “a” e “c”, do Regulamento, a requisição de amicus
curiae, de ofício pela Corte, podendo esta ouvir qualquer perito ou outro título, bem como qualquer pessoa
cuja declaração, testemunho ou parecer julgue pertinente.
Além disso, a Corte poderá escolher e solicitar a qualquer
entidade, escritório, órgão ou autoridade, que obtenha
informação, opine, elabore relatório ou parecer, sobre
determinado aspecto.
Há de se dizer que, antes do novo Regulamento da
Corte, o ingresso de amicus curiae não possuía previsão
expressa na Convenção Americana sobre os Direitos Hu25

Apenas a título ilustrativo, pode-se visualizar a participação como
amicus curiae de Pessoa Jurídica de Direito Privado brasileira
(Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – IBCCrim) em um caso
envolvendo o Estado argentino (Mendoza y otros Vs. Argentina),
cujo escrito pode ser acessado em: <http://www.ibccrim.org.br/
docs/amicus_curiae/CIDH_n._12651_Prisao_perpetua_de_adolescentes.pdf> e a decisão em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_260_esp.pdf>.Acesso em: 9 jul. 2016.Também,
o caso de Pessoa Natural argentina (Sr Eugenio Raúl Zaffaroni
– atualmente juiz na CIDH) em um caso envolvendo o Estado
guatemalteco (Fermín Ramírez vs. Guatemala). A decisão do caso
pode ser acessada em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_126_esp.pdf>. Acesso em: 9 jul. 2016.
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manos (CADH), nem no Estatuto ou Regulamento da
Corte, surgindo de um desenvolvimento jurisprudencial
da CIDH (BALTA; TAMAYO, 1996, p. 454).
A abertura democrática da CIDH, por intermédio
do instituto do amicus curiae, é surpreendente. Para que
se tenha uma noção, apenas nos primeiros 35 anos de
atuação, a Corte recebeu cerca de 500 petições de amicus
curiae, sendo que, no mesmo período, emitiu cerca de 20
pareceres consultivos e proferiu 275 decisões contenciosas26,
o que representa que, nos processos contenciosos, houve
um envolvimento muito maior de pessoas estranhas à lide
processual do que às próprias partes (JUARISTI, 2014, p. 1).
Os primeiros pedidos de ingresso como amicus curiae
na CIDH datam de 1982, por ocasião de seu primeiro
parecer consultivo. A partir daquele ano, até o ano de 2013,
foram recebidos cerca de 113 escritos de amicus curiae em
sede consultiva (JUARISTI, 2014, p. 3). Conforme pesquisa
no Portal da CIDH, em 2014, foram recebidos 36 escritos
por ocasião do parecer consultivo nº 21 e, em 2016, na
emissão do parecer consultivo nº 22, houveram 39 amicus
curiae, totalizando aproximadamente 188 pessoas (jurídicas
e naturais) atuando, em sede consultiva, na CIDH.
No âmbito contencioso, a CIDH recebeu o primeiro pedido de ingresso de amicus curiae em 1988, no caso
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras (primeiro julgado da
Corte). A partir daí, foram recebidos cerca de 40 escritos
na década de 1980, 23 nos anos 1990 (àquela década houve
uma significativa redução), 172 na década de 2000 e 177
no período de 2010 a 2013, somando aproximadamente
412 intervenções, em pelo menos 98 das 275 decisões
26

Até o dia 9 jul. 2016, conforme consulta em seu Portal, a CIDH
emitiu 22 pareceres consultivos e 313 decisões contenciosas.
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(JUARISTI, 2014, p. 4). Em consulta no Portal da Corte,
atualizando-se os dados, foram encontradas, no período
de 2014 a julho de 2016, mais 106 participações de amicus
curiae, em 15 decisões, todas incluindo as exceções preliminares, mérito, reparações e custas, o finaliza um montante
de 518 intervenções nas 313 decisões contenciosas.
Isso demonstra o quanto há a ampla participação das
mais diferentes pessoas e entidades na formação das decisões da CIDH, caráter essencial às suas decisões, que, como
visto, em grande parte trazem reflexos não apenas às partes
envolvidas à demanda, mas para distintos setores sociais
do Estado-parte, eis que, muitas vezes, envolve violações
sistêmicas e estruturais aos direitos humanos.

3.5. CONCLUSÃO
Como visto, ainda que não seja criação brasileira, o
instituto do amicus curiae passou a ser muito utilizado no
Brasil, embora possa se dizer que ainda é novidade para
muitos, principalmente em sede de controle concentrado
de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade, na Ação Declaratória de Constitucionalidade e na
Arguição de Descumprimento de Prefeito Fundamental.
Atualmente, com a entrada em vigor do novo código de processo civil, verifica-se a extensão do instituto
à jurisdição ordinária, o que nos faz acreditar que possa
fulminar a grande parte das controvérsias que possam
envolver sua possibilidade ou não de intervenção na
jurisdição nacional.
Verificou-se que a atuação do amicus curiae poderá
ocorrer de forma voluntária ou requisitada, atuando, de
qualquer modo, como uma amigo da Corte e não da parte,
servindo como uma voz da sociedade, no intuito de colaborar para a construção democrática da decisão jurisdicional.
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Traçando-se um panorama da aplicação do instituto,
verifica-se que ambas as formas de participação de amicus
curiae também podem ser visualizadas perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, principalmente ante
o caráter estruturante de suas decisões, as quais ocasionam
vultosos reflexos para toda a coletividade afetada pela violação sistêmica de direitos humanos.
Outro ponto comum é que ambos os Tribunais iniciaram a admissão de amicus curiae por criação jurisprudencial, sem uma previsão expressa, no intuito de qualificar e
conferir legitimidade democrática à jurisdição, entendendo
que esta participação não traria prejuízo às partes.
Quanto à legitimidade, peticionamento e decisão
quanto ao ingresso (ou não), verifica-se que, no STF,
esta competência cabe ao relator, enquanto na Corte
Interamericana, compete ao Presidente. Em ambas as
Cortes é possível que seja apresentado eletronicamente,
sendo que, na Corte, a abertura é maior quanto ao rol
de legitimados, que admite a apresentação de escritos
por pessoa natural, enquanto no STF esta possibilidade é
restrita, restando observar, em trabalho a ser desenvolvido
oportunamente, como se comportará o Tribunal brasileiro, sob a vigência do novo CPC, que expressamente
alude tal possibilidade.
Por derradeiro, é possível se dizer que há certa
semelhança na aplicação e desenvolvimento do amicus
curiae na jurisdição constitucional brasileira e na Corte
Interamericana de Direitos Humanos, sendo que, como
resultado do trabalho, se pode observar que a atuação
perante a Corte Interamericana de Direitos humanos tem
ocorrido de modo mais intenso, sendo ponto comum, em
ambos, a intenção de conferir legitimidade às decisões e
conferir abertura democrática à jurisdição.
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A RACIONALIDADE DAS
DECISÕES JUDICIAIS NA
PERSPECTIVA DO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Felipe de Almeida Campos1
Thais Campos Maria2

4.1. INTRODUÇÃO
O Direito - enquanto ciência - busca trazer interpretações e apontar soluções de modo a coibir e a sanar
os conflitos advindos de uma sociedade dinâmica que
sofre constantes transformações, regulando-se, em busca
da pretendida segurança jurídica, por um sistema jurídico
de regras e princípios.
1
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4

Com a incumbência de zelar pela regulação das relações sociais, o Estado, por meio de normas, dita o direito
aplicável aos indivíduos que formam o seu corpo social.
Todavia, a falta de clareza em determinadas regras, somada
ao desrespeito dos indivíduos, implicam – muitas das vezes
- em violações dos direitos e conflitos de interesses que
demandarão do Estado uma resposta por meio do processo.
Quando lesado o seu direito ou ainda que somente
diante da ameaça de lesão, qualquer pessoa natural ou jurídica pode exercer o seu direito de ação, então consagrado
na Constituição Federal3, para exigir do Estado a prestação
da tutela jurisdicional.
Tomando como ponto de partida estes dizeres, imperioso citar a teoria do processo como relação jurídica
desenvolvida por Bülow em 1868, na qual o processo é
compreendido como uma relação entre juiz, autor e réu.
O processo, nesse caminho, não estaria à disposição das
partes e a figura do juiz passa a ser fundamental para o
sentido a lei.
Portanto, considerando que há um projeto de democraticidade ou, como o senso comum, acreditando-se que se
vive em um Estado Democrático de Direito, questiona-se se
pode o juiz julgar de maneira solipsista4 os casos concretos.
Questiona-se a autoridade e racionalidade do julgador ao
tomar decisões, diante do atual paradigma5 constitucional.
3

4

5

Art 5º, inciso XXXV – “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito”. (BRASIL, 1988).
LEAL, Rosemiro Pereira. Processo como Teoria da Lei Democrática,
p.103.
O conceito de paradigma surgiu com as experiências do filósofo,
Tomas Kuhn. Nesse caminho, indica-se, para maior aprofundamento
sobre o tema, a leitura da obra: KUHN, Thomas. S. A estrutura das
revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1991.
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Necessário, portanto, compreender a origem dessa
racionalidade dos juízes para a tomada de decisões que
constitui o próprio exercício da jurisdição, na medida em
que não compete aos magistrados a criação de leis, mas,
sim, a aplicação das regras e princípios jurídicos diante de
um caso concreto, conforme ensinamentos dos estudos
teóricos majoritários e dominantes.
Não se pode olvidar, ainda, que a questão deve ser
analisada em contraposição à principiologia norteadora do
Estado Democrático de Direito, no qual a participação do
povo constitui característica deste paradigma.
Logo, necessário se faz um estudo acerca da Teoria
Neoinstitucionalista do Processo de Rosemiro Pereira
Leal, na qual o processo e jurisdição trazem em seu bojo
um conceito diferente dos dispostos nos diversos manuais
de direito processual, não cabendo ao processo ser entendido como mero instrumento para a aplicação do direito
material, conforme defende a corrente instrumentalista de
processo6, adotada majoritariamente no Brasil.
A partir de leituras a respeito da teoria defendida por
Rosemiro Pereira Leal, é possível perceber que há uma
desvinculação da Teoria da Relação Jurídica, tendo em vista
que no Estado Democrático de Direito é proposta a participação ativa dos cidadãos na tomada de decisões, ao passo
que, para referida Teoria da Relação Jurídica, o processo
seria representado de maneira triangular envolvendo juiz,
autor e réu, estando o juiz em posição de superioridade
em relação aos demais sujeitos processuais.
Assim, para elaboração deste trabalho, primeiramente,
cabe uma breve e sucinta referência aos paradigmas cons6

Sobre o instrumentalismo, indica-se a consulta à obra: DINAMARCO, Cândido R. A instrumentalidade do processo. 10. ed. rev.
e atual. São Paulo: Malheiros, 2002.
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titucionais, passando pelo Estado Liberal e Estado Social
até a construção do atual Estado Democrático de Direito.
Logo após, são estudadas as teorias acerca da natureza
jurídica do processo com foco na foco na teoria neoinstitucionalista do processo e, sobretudo, na visão epistemológica
de Karl Popper quanto à racionalidade.
Também se faz imperiosa e necessária a descrição
acerca da racionalidade dos juízes, por meio de reflexões e
discussões sobre a autoridade que estes possuem diante do
caso concreto, além de contrapor essa atuação dos julgadores ao paradigma constitucional do Estado Democrático
de Direito.
Neste sentido, busca-se tratar a racionalidade a partir
da visão epistemológica de Karl Popper, vislumbrando-se
a falseabilidade popperiana para a fundamentação de uma
decisão judicial em consonância com o perfil de democraticidade que a Constituição da República exige.

4.2. BREVES APONTAMENTOS ACERCA DOS
PARADIGMAS CONSTITUCIONAIS
Segundo Marcelo Cattoni, entende-se por paradigmas
os “horizontes de sentido para o desenvolvimento, num
dado contexto histórico, de uma sociedade.” (OLIVEIRA,
2016, p.112).
Nesse sentido, importante mencionar os contornos
das fases liberal e social pelas quais passou o Estado, no
caminho de sua evolução. Em relação ao Estado Liberal7,
7

De acordo com a visão “liberal” ou lockiana, o processo democrático realiza a tarefa de programar o Governo segundo o interesse
da sociedade, sendo o Governo representado como um aparato de
administração pública e a sociedade, como uma rede de interações
entre pessoas provadas estruturada na forma de mercado.” HABER-
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pode-se dizer que o seu objetivo é assegurar as liberdades
individuais, segurança jurídica e legislativa, gerando uma
sociedade individualista e com a mínima intervenção do
Estado na vida privada.
Neste paradigma, a atividade da figura do magistrado
é mecânica8. O trabalho do julgador é reduzido ao de um
autômato, recebendo de maneira neutra os fatos trazidos
pelas partes para, sem seguida, proferir a decisão. A preocupação é, na verdade, de que casos parecidos e não idênticos
sejam recebidos e tenham o mesmo conteúdo decisório
(OLIVEIRA, 2016, p. 112).
Muito embora todo o contexto do qual foi influenciado o Estado Liberal, com declarações e garantias de
direitos fundamentais, respeito à legalidade e garantia de
liberdades, o referido modelo passou por significativas
crises notadamente marcadas por acúmulo de riquezas
e ineficácia quanto ao atendimento às demandas sociais
da época.
O Estado Social, por sua vez, surge com o término
da Primeira Guerra Mundial, momento em que governo
e sociedade passam por importantes transformações. A solidariedade e o pensamento no bem comum somam-se às
normas hierárquicas do Estado e das regras descentralizadas
do mercado, marcando tal paradigma. (HABERMAS, 1995,
p. 108). Pode-se dizer que o Estado Social se caracterizou,
notadamente, pelo modelo do Walfare State e pela luta dos
movimentos operários.

8

MAS, Jürgen. Três modelos normarivos de Democracia. Cadernos
da Escola do Legislativo. p. 107, 1995.
Neste sentido, Marcelo Oliveira, citando Carvalho Netto, escreve:
“No marco do paradigma do Estado Liberal, poder-se-ia afirmar
que a atividade do magistrado é mecânica e motivada apenas por
uma construção lógica, sem qualquer outro elemento condutor”.
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Nessa passagem, ocorreu nítica transição de um modelo de não impedimento do livre desenvolvimento das
relações do mercado para um modelo intervencionista, com
assunção de tarefas positivas - até aquele momento - típicas
da iniciativa privada.
Essa atividade prestacional do Estado o obrigou a
assegurar garantias mínimas de qualidade de vida de seus
indivíduos tais como: renda, alimentação, saúde, habitação,
educação, entre outros. Como resultado desse modelo
prestacional as fontes começaram a se comprometer e a
insuficiência de recursos passa a provocar crises dando
início, assim, à ideia do Estado Democrático de Direito.
Dentre as suas principais características está a positivação de normas jurídicas na Constituição, que traz
em seu bojo princípios fundamentais que possuem o
intuito de garantir e assegurar a igualdade, a cidadania e
uma participação efetiva dos cidadãos na busca de seus
direitos, na qual soberania9 e vontade do povo mostram-se pontos característicos de tal paradigma. Como
consequência, poderá ser observada a necessidade de uma
reconstrução das teorias que visam explicar a natureza
jurídica do processo.
Imperioso, portanto, uma releitura do direito na busca
de adequá-lo aos pressupostos do Estado Democrático de
Direito. Neste sentido, vêm surgindo inúmeros estudos de
Direito Processual apontando para uma teoria pós-moderna
a respeito do processo, objetivando um desprendimento
da Teoria da Relação Jurídica e da Escola Instrumentalista
de Processo.
9

A própria Constituição Federal de 1988, traz em seu bojo o artigo
14, que prescreve: “A soberania popular será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto secreto, com valor igual para todos”.
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A partir do estudo de diversas teorias acerca do processo, percebe-se que a Teoria Neoinstitucionalista10 do
Processo, de Rosemiro Pereira Leal, alinha-se ao atual
paradigma constitucional. Nesse sentido, Rosemiro supera
a visão de processo como mero instrumento da jurisdição,
compreendendo-o como paradigma jurídico, só se legitimando pelo controle argumentativo, amplo, irrestrito e
participativo das partes na estruturação dos procedimentos.

4.3. TEORIAS ACERCA DA NATUREZA
JURÍDICA DO PROCESSO
Para uma melhor compreensão do processo na teoria
neoinstitucionalista, importante uma breve passagem pelas
teorias do processo que integraram a evolução história do
Direito.

4.3.1. Teoria do Processo como Contrato
Pothier (1800) é tido como o principal precursor e
divulgador desta teoria que se inspirou nos pensamentos do
jurista romano Ulpiano e no Contrato Social, de Rousseau.
Rosemiro Leal (2014, p. 82) menciona que:
No entender de Pothier, instaurava-se o processo pela litiscontestatio (convenção das partes
perante o juiz para acatar decisão proferida),
e o juiz seria o árbitro judicial e facultativo e
não órgão jurisdicional monopolizador da ju10

Alinhada às críticas acerca da corrente instrumentalista de processo,
Ronaldo Bretas, em perspectiva processual constitucional, indicamos
a leitura da obra: DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Processo
constitucional e estado democrático de direito. 1. ed. Belo
Horizonte: Del Rey, 2010.
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risdição que independeria de prévia provocação
unânime das partes para exarar provimentos.
Finalmente, essa teoria revelou-se inadequada
para explicar a “natureza” jurídica do Processo,
tendo em vista que, já no século XVIII, o juiz
não precisava de prévio consenso das partes
para tornar coativa a sentença (LEAL, 2014,
p.82). Grifos do autor.

Nesta teoria, portanto, o processo é entendido como
um “contrato acessório ao hipotético contrato social livremente estabelecido pelos homens para convivência e
solução pacífica de seus conflitos” (FREITAS, 2015, p.13).

4.3.2. Teoria do Processo como Quase Contrato
A teoria do processo como quase contrato teve como
defensores Savigny e Guényvau (1850), que afirmaram,
não sendo o processo um contrato, deveria, portanto, ser
um quase contrato, uma vez que a parte que ingressava
em juízo já consentia que a decisão lhe fosse favorável ou
desfavorável, havendo, dessa forma, um nexo entre o autor
e o juiz, ainda que o réu não aderisse espontaneamente ao
debate da lide (LEAL, 2014, p. 83).
Porém, naquele período, a jurisdição era obrigatória,
não necessitando o juiz de prévio consentimento do autor
para proferir a decisão que lhe fosse favorável ou não, fato
que contribuiu para que tal teoria fosse falha e insuficiente,
assim como a anterior.

4.3.3. Teoria do Processo como Relação Jurídica
Teoria desenvolvida por Oskar Von Bullow, em 1868,
autor do livro Teoria dos pressupostos processuais e das exceções
dilatórias se valendo dos estudos do jurista Búlgaro que di108

zia: judicium est actum trium personarum: judicis, actoris et rei11,
na qual o processo passa a ser composto por três figuras:
juiz, autor e réu e o direito processual surge como ciência
jurídica autônoma.
Para a validade e legítima constituição do processo
passa a ser necessária a observância de alguns requisitos
que o juiz, autor e réu, devem cumprir conforme disposto
em lei processual, enquanto o direito disputado e alegado
pelas partes estaria em posição posterior à formação do
processo (LEAL, 2014, p.83).
E mesmo com o surgimento do Estado Democrático de Direito esta teoria prevalece nos dias atuais. Para
os instrumentalistas ela separa e distingue os conceitos de
processo e procedimento, sendo que, na verdade, o que se
conclui é uma “confusão tormentosa” (LEAL, 2014, p.83)
entre ambos.

4.3.4. Teoria do Processo como Situação Jurídica
Entende-se por esta teoria, desenvolvida por Goldschmidt, em 1925, na Alemanha, ser o processo um conjunto
de situações jurídicas, um jogo de chances e ônus, em que
as partes caminham até que se chegue a uma decisão final.
Nesse sentido,
Sendo o processo uma situação jurídica onde
o provimento final (sentença) seria apenas um
duelo entre as partes, que estariam em busca de
uma vitória espetacular, levando em conta para
efeito, o meio criado pelas partes para sensibilizar
o juiz (direito estratégico), devendo o mesmo
11

Essa sentença latina pode ser traduzida para o português, como
leciona Rosemiro Pereira Leal (LEAL, 2014, p.83): “o processo é
ato de três personagens: do juiz, do autor e do réu”.
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assegurar a imprevisibilidade da decisão a ser
expendida como forma de garantia de sua própria neutralidade e imparcialidade (FREITAS,
2015,p.14).

Considerando que a decisão refletia o resultado, em
verdade, de um duelo entre as partes, o seu conteúdo não
estava vinculado a fundamentos jurídicos para sua conclusão, já que era, a decisão, um ato que resolvia o conflito
sem guardar, com isso, uma relação direta com o debate
jurídico processual.
A decisão, portanto, poderia aproveitar ou não os
argumentos das partes na sua fundamentação.

4.3.5. Teoria do Processo como Instituição
A teoria do processo como instituição foi desenvolvida
por James Guasp que “visualizava o processo como instituição de direitos decorrentes dos costumes, ética social e
do direito praticado pelas mãos jurisdicionais dos juízes”
(FREITAS, 2015, p.15).

4.3.6. Teoria do Processo como Procedimento
em Contraditório
Os primeiros estudos que distinguiram processo de
procedimento tiveram início com o processualista italiano
Elio Fazzalari12. Para o citado jurista italiano, o processo não
12

Rosemiro Leal escreve que em Fazzalari, não é o contraditório um
dos elementos institutivos do processo, mas o processo é que seria
aristotelicamente uma qualidade do procedimento (gênero) que se
transmutava em processo (espécie). Também era preciso investigar
o instituto (princípio) do contraditório para buscar sua correlação
com a ampla defesa, não podendo a isonomia significar apenas
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é “mera sequência, direção ou finalidade dos atos praticados
pelas partes ou pelo juiz, mas pela presença do atendimento
do direito ao contraditório” (LEAL, 2014, p.87).
Para Fazzalari, processo é procedimento em contraditório em simétrica paridade entre as partes. As partes são
antagônicas, não são iguais, assim autor e réu devem ser
tratados da mesma maneira, e, no momento de decidir, o
juiz deve se colocar acima das partes.
O procedimento, neste conceito, se torna gênero do
qual o processo é sua espécie. Será o contraditório, contudo,
o grande responsável pela definição do que será entendido
como gênero ou espécie.

4.3.7. Teoria do Processo Constitucional
A teoria do processo como modelo constitucional
foi desenvolvida, originariamente, por Fix Samúdio, no
México, e por José Alfredo de Oliveira Baracho e Ronaldo
Bretas de Carvalho Dias, no Brasil.
Conforme ensina Rosemiro Pereira Leal, por esta
teoria o processo é visto como uma “instituição constitucionalizada apta a reger, em contraditório, ampla defesa e
isonomia, o procedimento, como direito-garantia fundamental” (LEAL, 2014, P. 88).
Nesta perspectiva, o processo constitucional se expressa, conforme ensina Ronaldo Bretas, como “metodologia
normativa de garantia dos direitos fundamentais” (DIAS,
2010, p. 75), sob contundente crítica à compreensão do
processo como instrumento técnico da jurisdição ou como
“mero calhamaço de papéis no qual o juiz profere sentença
simétrica paridade de tempo de fala entre partes e de estarem elas
presencialmente no procedimento e dele participarem por si ou
representadas. (LEAL, 2013, p. 39).
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após a prática desordenada de atos pelos sujeitos processuais,
como vem ocorrendo, de forma lamentável, não pouca
vezes”. (DIAS, 2010, p. 75).
A base de sustentação do processo constitucionalizado está no devido processo legal ou devido processo
constitucional que se forma, precipuamente, pelo direito
de ação.Tal instituto diz respeito ao direito de se obter do
Estado a prestação jurisdicional através da jurisdição, do
direito à ampla defesa, com todos os meios a ele inerentes.
Compreende assim o direito à defesa técnica produzida por
um advogado; a garantia a não surpresa e à comparticipação no processo na construção do provimento, por meio
do contraditório; ampla produção probatória; garantia do
juiz natural; revisão das decisões por um órgão colegiado,
consectário do duplo grau de jurisdição e garantia de tratamento isonômico aos sujeitos do processo.
Com isso, extrai-se que no processo constitucionalizado as partes se tornam sujeitos processuais ativos na
construção da decisão judicial, num contexto processual de
atenção às garantias constitucionais e de efetiva participação.

4.3.8. Teoria Neoinstitucionalista do Processo
A teoria neoinstitucionalista do processo é uma teoria
pós-moderna, desenvolvida por Rosemiro Pereira Leal, na
qual se tem uma atuação “crítico-participativa das partes juridicamente legitimadas à instauração de procedimentos em
todos os domínios da jurisdicionalidade” (LEAL, 2014, p. 91).
Tal teoria traz um novo conceito de processo, sem
qualquer relação com as demais teorias do processo. Este
se impõe por uma ligação teórica com a cidadania constitucionalmente assegurada, tornando o princípio da reserva
legal do processo o ponto fundamental da previsibilidade
das decisões (LEAL, 2014, p. 91):
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O processo, nessa perspectiva, é a instituição
jurídico-linguística fiscalizatória de todo o sistema procedimental institucionalizado que, movimentada pelos legitimados processuais (toda
a comunidade jurídica), confere efetividade à
teologia da estabilidade processualmente institucionalizada nos níveis instituinte, constituinte
e constituído de direitos (LEAL, 2013, p.40).

Busca-se articular os direitos fundamentais do contraditório, ampla defesa e isonomia como principiologia
jurídica regente da procedimentalidade democrática como
desdobramento jurídico paradigmático do Estado Democrático de Direito (LEAL, A., 2008, p. 138-139).
Ainda sobre a sua teoria, Rosemiro Leal escreve:
O que distingue a teoria neoinstitucionalista
do processo, que criei, da teoria constitucionalista que entende o processo como modelo
construído no arcabouço constitucional pelo
diálogo de especialistas (numa Assembleia ou
Congresso Constituinte representativo do povo
estatal) é a proposta de uma teoria da constituição egressa de um espaço processualizado
em que o povo total da Comunidade Política é,
por direito de ação coextenso ao procedimento,
a causalidade dos princípios e regras de criação,
alteração e aplicação de direitos. (LEAL, R.,
2014, p. 90, grifos do autor).

Convém neste momento, dissertar de forma breve e
sucinta a definição que a doutrina majoritária e dominante,
no caso, o que os diversos manuais de processo civil trazem
em seu bojo ao definirem certos conceitos inerentes ao
estudo do direito processual.
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Segundo Gonçalves (2011, p. 113) o processo se forma
por meio de um conjunto de atos, como, por exemplo,
distribuição da petição inicial, citação, oferecimento de
resposta e audiências, servindo como um instrumento à
jurisdição e não como um meio, tendo como objetivo alcançar o resultado previsto pelo direito material, culminado
na jurisdição. É uma forma criada pelo Estado de se resolver
uma controvérsia, quando a conciliação não é possível.
No mesmo sentido de Gonçalves, Montenegro Filho
ensina que “o processo se dá entre as partes e se desencadeia
através da prática de atos processuais, numa relação lógica
que apresenta início, meio e fim.“ (MONTENEGRO
FILHO, 2013, p. 162).
Dito isto, faz-se importante traçar o conceito de procedimento, conforme a dogmática vigente, entendido
como a forma como os atos são desenvolvidos. Cada ação
apresenta um rito, segue um modo próprio, assim, cabe
ao procedimento ordenar e definir a sequência destes atos
que se iniciam com a propositura da ação até o provimento jurisdicional, constituindo o processo. Neste sentido,
Humberto Theodoro Júnior escreve que:
Entre o pedido da parte e o provimento jurisdicional se impõe a prática de uma série de atos
que formam o procedimento judicial (isto é, a
forma de agir em juízo), e cujo conteúdo sistemático é o processo. (THEODORO JÚNIOR,
2012, p. 59).

Nas palavras de Rosemiro Leal:
A Ciência Dogmática do Direito ainda dorme
ninada nos braços e abraços de gerações seculares
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de julgadores nostálgicos cujo saber é retirado
do seu poder de decidir. Pratica-se o dogma
da compulsoriedade das decisões em nome da
celeridade e efetividade do processo sem nem
mesmo saber qual processo se adota (LEAL,
2014, p.245).

Neste contexto, ao estabelecer que a participação dos
sujeitos processuais se dá a partir de uma lógica processual,
compreendendo o processo como instrumento da jurisdição, haverá, sem dúvida, uma relação processual desigual,
notadamente, entre as partes e o juiz.

4.3.9. A Teoria Neoinstitucionalista do Processo
no Estado Democrático de Direito
Na teoria neoinstitucionalista, o juiz não é tratado
como um ser superior às demais partes envolvidas na relação
processual, uma vez que se torna praticamente impossível
ao magistrado, ao tomar uma decisão, se desprender de suas
pré-compreensões, emoções e experiências.
Segundo Teixeira (TEIXEIRA, 2002, p.01), na modernidade é corriqueiro perceber o descrédito no Estado e
na justiça, além de ser comum também o enfraquecimento
na crença das instituições. Assim, compreender e conceber um novo significado a palavra instituição é uma das
características inerentes a essa teoria neoinstitucionalista:
[...] a palavra instituição em minha teoria não
tem o significado que lhe deram Hauriou e
Guasp, ou que lhe possam dar os cientistas sociais
e econômicos antigos ou modernos. É que instituição não é aqui utilizada no sentido de bloco
de condutas aleatoriamente construído pelas
supostas leis naturais da sociologia ou da eco-
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nomia. Recebe, em minha teoria, a acepção de
conjunto de princípios e (institutos) jurídicos
reunidos ou aproximados pelo Texto Constitucional com a denominação jurídica de Processo,
cuja característica é assegurar, pelos princípios
do contraditório, da ampla defesa, da isonomia,
do direito ao advogado e do livre acesso à jurisdicionalidade, o exercício dos direitos criados
e expressos no ordenamento constitucional e
infraconstitucional por via de procedimentos
estabelecidos em modelos legais (devido processo legal) como instrumentalidade manejável
pelos juridicamente legitimados. (LEAL, 2014,
p. 89; grifos do original).

Tal teoria do processo é a que mais se adequa e se
aproxima ao paradigma do Estado Democrático de Direito, tendo em vista que se preocupa com uma maior
participação dos interessados na busca e defesa de seus
direitos e interesses e somente “é compreensível por uma
teoria constitucional de direito democrático de bases
legitimantes na cidadania (soberania popular)” (LEAL,
2014, p.90).

4.4. REFLEXÕES ACERCA DA
RACIONALIDADE DAS DECISÕES
JUDICIAIS
Questiona-se acerca da racionalidade das decisões judiciais no atual contexto constitucional, vez que, conforme o
artigo 1º da Constituição de 198813, a atual e vigente norma
13

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se
em Estado Democrático de Direito (...).
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constitucional é guardiã de uma sociedade que se estabelece
no âmbito de um Estado Democrático de Direito. Logo, não
é coerente para uma democracia que uma decisão judicial
seja construída, de maneira solipsista, a partir da experiência
do julgador de modo isolado e ceticista, desvinculada da
participação dos demais sujeitos processuais.
A definição de racionalidade vincula-se ao conhecimento objetivo da realidade; deste modo, é necessário reduzir o espaço para interferências oriundas de
paixões, crenças e demais expressões de subjetividade,
consistindo a racionalidade em uma singular capacidade
da mente humana em buscar a verdade. (TEIXEIRA,
2002, p.07).
Em verdade, o solipcismo do julgador afasta a interferência das partes no momento da construção das decisões.
Nisso, o Juiz entregará às partes a prestação jurisdicional
pouco importando, propriamente, o conteúdo da decisão,
mas, sim, o fato de ter sido proferida por uma autoridade,
o que a torna legitima e válida.
Entretanto, tal prática não se coaduna com o Estado
Democrático de Direito, já que a racionalidade não está
intimamente ligada à autoridade que profere a decisão.
A teoria Neoinstitucionalista do Processo, desenvolvida por Rosemiro Leal, partiu de uma adaptação da epistemologia de Karl Popper, vislumbrando, assim, o critério
da falseabilidade que permite soluções para as indagações
a respeito da racionalidade judicial no âmbito de um paradigma democrático.
Na visão popperiana, a racionalidade não é um atributo inato ao homem. Somente se obtém a racionalidade
a partir do momento que se consegue ter uma linguagem
crítica e descritiva. Não é possível justificar uma decisão,
mas é possível fundamentá-la submetendo-a testificação.
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4.5. FUNDAMENTAÇÃO RACIONAL
DE UMA DECISÃO JUDICIAL, A PARTIR
DA TEORIA NEOINSTITUCIONALISTA
DO PROCESSO E DA OBJETIVIDADE
DE POPPER
Em consonância com a pesquisa em análise, mister
apontar a objetividade desenvolvida por Karl Popper e
adaptado pelo Professor Rosemiro Leal, que, neste contexto, dispõe:
A minha teoria neoinstiucionalista do processo
dá seguimento ás conjecturas de Popper, migradas, à minha instância, para a área jurídica, sobre
a sociedade aberta, a miséria do historicismo e
principalmente sobre o seu método de encaminhar o conhecimento científico: o falseasionismo
(falseabilidade). (LEAL, 2003, p. 01).

Partindo dos estudos de Karl Raimundo Popper,
o que distingue o conhecimento subjetivo do objetivo
é a falseabilidade. Ao se afirmar um conhecimento que
não pode ser testado chega-se ao conhecimento subjetivo, enquanto o conhecimento objetivo é aquele que se
submete a teste.
Uma teoria só será tida como racional a partir do
momento em que for submetida à crítica para que os destinatários possam refutá-la. Somente se chega a solução de
um problema por meio de tentativas e de eliminação de
erros e, assim, deve ser também a tomada de decisão em
uma relação processual.
Para a formação de uma decisão judicial é necessário
permitir que as partes critiquem objetivamente o problema,
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possibilitando a elas o contraditório que, na teoria neoinstitucionalista do processo, significa a oportunização e não
meramente o dizer e o contradizer.
Neste contexto, só é possível a afirmação de uma
sociedade democrática, conforme prevê o artigo 1º da
CF/88, quando a cidadania e a soberania popular compõem
a formação de um Estado Democrático de Direito, a partir
do momento em que se concede às partes a faculdade de
intervir, fiscalizar e participar das decisões judiciais. É errônea a convicção de que uma decisão é racional quando
proferida por uma autoridade ou alguém que diz ter razão,
por suas próprias experiências. A rigor toda decisão é irracional, ela só se torna racional se falseada e possibilitada
a seus destinatários.

4.6. O IDEAL DE JURISDIÇÃO EM UM
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Primeiramente, cabe delimitar a jurisdição a uma das
funções exercidas pelo Estado, acompanhada das funções
administrativas e legislativas. Conforme ensinamento de
Alexandre Freitas Câmara, administrativamente o Estado
procura exercer sua função originária, não se preocupa
com a solução de conflitos e todos os procedimentos são
resolvidos por agentes administrativos, podendo ser revogados ou revisados.
Já a função legislativa se resume na elaboração de
normas abstratas e gerais que incidirão sobre as relações
de convívio entre os indivíduos. Caberá, por sua vez, à
função jurisdicional a aplicação destas normas gerais aos
casos concretos (CÂMARA, 2012, p. 68-69). Desta forma,
veda-se a autotutela, substituindo a justiça privada pela
justiça pública, culminado no dever de prestar a tutela
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jurídica aos cidadãos e no surgimento do direito de ação,
que se vincula ao direito e à jurisdição.
O conceito de jurisdição, conforme doutrina majoritária e dominante, é definido como uma das funções do
Estado que, por meio de um julgador imparcial e visando a
solução dos conflitos de interesses, aplica a norma abstrata
aos casos concretos, a fim de obter uma decisão judicial
definitiva. O juiz prolata uma sentença de acordo com a
lei, exercendo a jurisdição. Não cabe a ele criar leis e, sim,
dizer o direito diante de um caso concreto, consistindo em
uma atividade própria da função de julgar.
Atreladas a este entendimento de jurisdição, observam-se algumas características que compõem o seu conceito.
Dentre elas: a) substitutividade, em que a vontade do Estado
substitui a vontade das partes na resolução de conflitos; b)
definitividade, o Poder Judiciário é o último a dar palavra
sobre determinado conflito; o que caracteriza sua aptidão
à formação de coisa julgada; c) imperatividade, possuindo
força coercitiva, obrigando as partes ao seu cumprimento;
d) inafastabilidade é o que se extrai da leitura do art. 5º,
XXXV, CF, ao prever que “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, o que traduz
em um dever do Judiciário de aplicar a lei ao caso concreto e, ainda, em caso de lacuna desta, solucionar o conflito
utilizando-se da analogia, dos costumes e dos princípios
gerais de direito; e) indelegabilidade e investidura, nas quais
a função jurisdicional só pode ser exercida pelo Poder
Judiciário e por quem ocupa cargo de juiz, não podendo
ser delegada a outrem e f) a inércia, que determina que
o exercício da atividade jurisdicional pelo Estado ocorra
mediante provocação do interessado ou da parte.
Entretanto, ao se pensar o processo conforme os ensinamentos da teoria neoinstitucionalista do processo, neces120

sária a compreensão de uma nova concepção do conceito
de jurisdição. Para que tal função se adeque ao paradigma
do Estado Democrático de Direito, é imprescindível que ela
passe a ser entendida como a “interpretação compartilhada
do texto legal pelo procedimento regido pela principiologia
constitucional do processo (contraditório, ampla defesa e
isonomia)” (LEAL, A. 2008, p.151), não sendo correto, portanto, afirmar que a jurisdição é a atividade do magistrado
em dizer o direito diante de um caso concreto.
Visando um enfoque na Teoria Neoinstitucionalista
do processo em muito contribui a definição de jurisdição
dada por Rosemiro Pereira Leal:
A jurisdição é atividade estatal subordinada aos
princípios e fins do processo, sequer o processo
deve ser pensado “a luz da Constituição”, porque é o processo a luz da Constituição.Também
não é a jurisdição que permite a participação
popular no poder ou enseja justiça ao cidadão,
como insinua Bidart, pois tais conteúdos são de
direito fundamental constitucionalizado, não
decorrem da generosidade ou habilidade jurisdicional (LEAL,, 2014, 53).

Imperioso destacar as palavras de Marcelo Andrade
Cattoni de Oliveira:
Nessa perspectiva, a Jurisdição Constitucional
deve garantir, de forma constitucionalmente
adequada, a participação, nos processos constitucionais de controle jurisdicional de constitucionalidade da lei e do processo legislativo, dos
possíveis afetados por cada decisão, em matéria
constitucional, por uma interpretação constru-
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tiva que compreenda o próprio Processo Constitucional como garantia das condições para o
exercício da autonomia jurídica dos cidadãos.
(OLIVEIRA, 2016, p. 129).

No âmbito do paradigma do Estado Democrático de
Direito, o intuito é assegurar condições procedimentais para
os destinatários, garantindo dessa maneira a autonomia dos
cidadãos para a participação na tomada de decisões e assim,
a efetiva aplicação do devido processo legal14.

4.7. CONCLUSÃO
O cerne deste trabalho é instigar o jurista a repensar
o Direito, almejando uma reflexão em torno da teoria do
processo, substituindo o conhecimento dogmático, sem que
se forneça privilégios aos juízes ou demais autoridades no
momento da interpretação e aplicação da lei.
Uma sociedade democrática é aquela em que há a
observância dos princípios constitucionais do contraditório,
ampla defesa e isonomia, caracterizando-se pela participação
de todos no momento decisório; portanto, a racionalidade
de uma decisão só pode ser alcançada quando refutada por
todos os seus destinatários.
É imprescindível para a construção do paradigma
constitucional denominado Estado Democrático de Direito,
que o jurista atual busque uma nova concepção de certos
conceitos inerentes ao Direito Processual, conseguindo,
14

Ensina Rosemiro Leal Pereira que o devido processo legal é um
instituto que se define pela coexistência dos princípios da ampla
defesa (necessariamente aqui incluindo o direito ao advogado) e
do contraditório, acrescentando-se da isonomia à configuração
constitucional da instituição do processo. (LEAL, 2014, p.52).
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dessa forma, identificar que o Estado não possui o perfil
de democraticidade que a Constituição exige. Um Direito
usado para domesticar e dominar os cidadãos, submetendo-os a uma autoridade, é incoerente com os requisitos
basilares de uma democracia.
É certo que não se tem no Brasil uma democracia acabada e perfeita e que há um projeto de democraticidade em
desenvolvimento; logo, é fundamental uma reflexão acerca
da processualidade dos códigos e bem mesmo da própria
Constituição, além de um desprendimento da crença de
que a decisão proferida por uma autoridade é mais racional
que qualquer outra.Torna-se necessário indagar acerca do
direito vigente e previsto nos códigos e, assim, buscar os
verdadeiros ideais de um Estado Democrático de Direito.
Convém dizer que a teoria da relação jurídica, desenvolvida por Bülow, marca o início do surgimento do
direito processual moderno. Entretanto, pensando na atual
conjectura, a ideia de se atribuir ao juiz o poder de decidir
e interpretar de maneira solipsista, acabando de certa forma
por envolver experiências e juízos pessoais e subjetivos, é
incoerente com o tipo de democraticidade exigido pela
norma constitucional, além de tornar duvidosa a legitimidade de uma decisão proferida pelo magistrado.
É importante se pensar em uma democracia participativa, onde o poder é o povo, não cabendo ao Judiciário
o papel do legislativo e nem mesmo se dizer dono da
última palavra, mas, sim, a busca pela solução dos conflitos
advindos de uma sociedade dinâmica, ativa e preocupada
com os efeitos das decisões que lhes envolvem.
Por tal motivo, pela Teoria Neoinstitucionalista do
processo, é possível perceber a importância do devido
processo legal como garantia da formação e criação de
um Estado Democrático de Direito. Importa ao devido
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processo legal a observância do contraditório, ampla defesa
e isonomia, de modo que a legitimidade de uma decisão
só pode ser reconhecia se for assegurado aos interessados
estes princípios, denominados institutivos do processo,
e possibilitado aos destinatários refutar os argumentos
presentes nos momento da formação da decisão que,
conforme ensinamentos de Karl Popper, se tornará uma
decisão racional.
É necessário repensar a figura da autoridade em um
Estado Democrático de Direito, repensar a sua necessidade
ante uma sociedade que deve ser ativa e participativa, suas
reais funções e atribuições que deveriam ser limitadas, a
partir do momento que acabam entrando em conflito com
os ideais previstos para um paradigma democrático.
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O JUS POSTULANDI NOS
JUIZADOS ESPECIAIS EM
FACE DOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS

Alexandre Varela de Oliveira1
Rafhael Lima Ribeiro2

5.1. INTRODUÇÃO
O acesso à prestação jurisdicional, ou melhor, o acesso
à jurisdição desde a obra clássica de Bryant Garth e Mauro
Cappelletti, “Acesso a Justiça”, tem sido uma das maiores
preocupações daqueles que estudam a teoria do processo.
Mas, para além da preocupação dos estudiosos do processo,
1
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há também grande perplexidade do poder público diante
da evidente democratização do acesso a uma das funções
do Estado: a atividade jurisdicional.
Diante dessa preocupação e perplexidade busca-se
com esse artigo discutir a ideia de acesso à jurisdição. O que
implica distinguir os meios pelos quais se dará tal acesso.
Assim, a partir do momento em que há essa clara distinção,
ao menos uma pergunta se mostra imprescindível: é sempre
irrestritamente positivo o acesso à jurisdição?
Para responder a tal pergunta, destaca-se o estudo do
jus postulandi e de suas implicações, mormente, no âmbito
dos juizados especiais cíveis e dos juizados especiais federais. Dentre as principais implicações sobressai-se a ausência
de defesa técnica e a sumarização da cognição.

5.2. O ACESSO À JURISDIÇÃO
A expressão “acesso à jurisdição” é preterível à consagrada expressão “acesso à justiça”. A primeira é considerada
a mais correta por não se ater as significações subjetivas
que o termo “justiça” traz em si. Desse modo, conforme
Rosemiro Pereira Leal (2008) a palavra justiça, quando assim
posta nos compêndios de direito, pode assumir significados
vários que perturbam a unidade semântica e seriedade
científica do texto dispositivo.
Ademais, a expressão “acesso à justiça”, não pode
ser considerada como uma totalidade que abarca todos
os princípios do processo, justamente porque o modelo
constitucional de processo, na medida em que incorpora o
princípio da ampla defesa pelo direito-de-ação, é que gera
o livre e inafastavel direito de se exigir do Estado à tutela
jurisdicional, nos termos do art.5º, XXXV, da Constituição
da República. (LEAL, 2008, p.97).
130

Desse modo, percebe-se que não é o processo o instrumento da jurisdição, como querem os instrumentalistas
(CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2014), mas,
ao contrário é a jurisdição é que se efetiva pelo processo,
assim o termo “acesso à justiça” não pode ser tido como
totalidade, pois o processo não busca em si e por si só
“decisões justas”, “mas assegura as partes participarem
isonomicamente na construção do provimento, sem que o
impreciso e idiossincrático conceito de ‘justiça’ da decisão
decorra da clarividência do julgador, de sua ideologia ou
magnanimidade.”. (LEAL, 2008, p.97)
Assim, é que a preterível expressão “acesso à jurisdição”
traduziria o acesso por meio do direito-de-ação, instituído
pela norma constitucional como “direito incondicionado
de movimentar a atividade jurisdicional do Estado.” (LEAL,
2008, p. 98), isto é, a jurisdição acessível a todos os indivíduos torna-se atributo essencial da fiscalidade dos atos
estatais e contributo à cidadania.
De outro lado, a função jurisdicional é um serviço
público essencial prestado pelos órgãos e agentes públicos.
Assim, é possível entender que a jurisdição enquanto “atividade monopolística de o Estado reconhecer o direito”
(LEAL, 2008, p.101) estará subordinada ao compromisso
de decidir as causas levadas à sua apreciação seguindo os
princípios fundamentais do processo.
No entanto, a jurisdição submetida aos princípios
fundamentais do processo e sua estrutura clássica obstam,
em grande medida, que o indivíduo tenha seus conflitos
solucionados. Assim, o direito, contemporaneamente,
busca novas formas, ainda que dentro da estrutura estatal,
de se facilitar o acesso formal do indivíduo no processo,
que legitima a jurisdição. Para tal mister, a gratuidade
das custa e emolumentos, as ações coletivas, a defensoria
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pública e em destaque para esse trabalho o instituto do
Jus postulandi.

5.3. O JUS POSTULANDI E SUAS IMPLICAÇÕES
5.3.1. O que é jus postulandi e sua origem
remota e próxima
O jus postulandi é compreendido como a capacidade da parte postular ou deduzir sua pretensão em juízo
(SOARES, 2004, p.79), em termos gerais, dispensando-se
a constituição de um advogado. Não se confundido, pois,
com a capacidade postulatória, uma vez que esse trata do
exercício e aquele do direito ao exercício.
A origem remota de tal direito pode ser buscada no
direito grego, haja vista que na Grécia antiga, o indivíduo
poderia se valer do seu direito de postulação através dos
tribunais populares, sendo desnecessário fazer-se representar
por advogado, não obstante, não se ter, naquele determinado período, a criação, constituição desta profissão. (SILVA,
2007, p.29).
Ressalta-se que, não só a profissão de advogado era
inexistente, mas, também não havia as figuras dos juízes,
promotores públicos, desenvolvendo-se o “processo” apenas
entre os litigantes perante um corpo de jurados. (WOLKMER, 2010, p. 79).
De outro lado, reconhece-se como outra fonte do jus
postulandi, o direito romano, mais precisamente no período
das legis actiones, em que previa a capacidade de o próprio
indivíduo postular ou deduzir sua pretensão em juízo, em
virtude de não se possibilitar, no referido sistema, qualquer
tipo de representação processual. Assim, a possibilidade de
representação, apenas fora autorizada no período formular
e da cognitio extra ordinem. (SILVA, 2007).
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Conforme Antônio Alvares da Silva (1994, p. 198)
“a partir da recepção do direito romano, rompendo com
as tradições locais, a representação processual ressurge na
Europa” e, desse modo, pode-se perceber a sua recepção
no direito alemão.
A partir dessa recepção no direito alemão, de acordo
com o supracitado autor
No fim do século passado, estabelece-se uma
ampla polêmica sobre a oralidade do processo
(Miindlichkeit des Verfahrens), com ampla discussão entre as correntes defensoras da faculdade
ou da obrigatoriedade da representação por
advogado. (...) [Assim,] A partir de meados deste
século, surgem as primeiras leis de regulamentação do exercício da advocacia, garantindo-se
predominantemente a representação por advogado, mas com exceções várias.
A dedução que se retira da evolução histórica do
problema é que o jus postulandi começou pelo
exercício pessoal do titular do direito. Depois
foi assistido pelo advogado (advocatus, orator) e,
finalmente, representado pelo procurator (procuratores, cognitores), oscilando o pêndulo entre
a obrigatoriedade e a faculdade desta representação. (SILVA, 1994, p.198)

Depreende-se que, o instituto do jus postulandi, desde sua origem remota, sempre trouxe em sua essência a
possibilidade de o próprio indivíduo postular ou deduzir
pretensão em juízo, afastando a figura da representação.
Assim, buscando-se uma origem próxima do jus postulandi, em especial, no direito brasileiro, atrelado ao direito
do trabalho, pode-se deduzir que o jus postulandi fora im133

plementado pela lei 1.237/39, regulamentada pelo decreto
6.596/40 (PEREIRA, p.98).
Destaca-se, também,
A lei 4.215/63, que dispunha sobre o estatuto
da ordem dos advogados do Brasil, garantia o
monopólio das funções de advogado, estagiário e provisionado aos inscritos nos quadros
da OAB - art. 67 - afirmando, no art. 70, que,
salvo nos casos de habeas corpus, o advogado
postulará em juízo fazendo prova do mandato.
Também se abria exceção para que o próprio
réu se defendesse no foro criminal, se o juiz lhe
reconhecesse aptidão, sem prejuízo de defensor
inscrito na OAB, se houvesse - art. 71, § 2o.
Havia ainda a exceção do art. 75, em que se
permitia a defesa de direitos pela própria parte
em caso de inexistência, recusa ou impedimento
de advogado. (SILVA, 1994, p.199)

Posteriormente, a Constituição da República Federativa do Brasil, expressa claramente o princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, o que implica em
considerar o jus postulandi, bem como de outro lado, prevê
a indispensabilidade do advogado à administração da justiça.
Ademais, a discussão acerca do jus postulandi se torna
mais concreta em face, no Brasil, da instituição dos juizados
especiais, conforme abordar-se-á no próximo tópico.

5.3.2 A regulamentação do jus postulandi nos
juizados especiais
As leis dos Juizados Especiais trouxeram consigo a
possibilidade das partes ingressarem em juízo sem a representação de um advogado legalmente habilitado, idealizando
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o Jus Postulandi que na sua acepção semântica nada mais
significa que o “direito de falar, de postular”.
Tal possibilidade fundamenta-se na ideia de um acesso
mais simplificado à jurisdição e, principalmente, no favorecimento das classes menos abastadas, as quais, por vezes,
deixavam de procurar o Judiciário por não possuírem
condições de arcar com as despesas de um advogado e até
mesmo do próprio processo.
A aplicabilidade do Jus Postulandi é assegurada de
forma diferenciada na lei 9.099 de 1995 (lei dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais); na lei 10.259 de 2001, (lei
dos Juizados Especiais Federais) e na lei 12.153 de 2009,
(lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública).
Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais a regulação e a possibilidade de ingresso em juízo, sem advogado
está prevista no artigo 9º da lei 9.099/95. Tal disposição
normativa estabelece que para as causas cíveis de valor até
20 (vinte) salários mínimos, as partes poderão comparecer
pessoalmente, sem o acompanhamento de advogado.
Já nos Juizados Especiais Federais, nos termos do artigo
10 da lei 10.259/01, há a possibilidade das partes designarem
representantes, sendo estes advogados ou não, explicitando
assim a dispensabilidade da presença de advogado habilitado
em tais procedimentos.
Por fim, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por
analogia à lei dos Juizados Especiais Federais, permite-se
que as demandas sejam ingressadas por partes desacompanhadas de advogados.
5.3.2.1. Os “problemas” do jus postulandi no
juizado especial
O que se descreve como problemas do jus postulandi
tem à ver com os déficits de garantias aos indivíduos postu135

lantes no juizado especial, que muitas vezes, ao ingressarem
com uma demanda ficam a mercê do ritual judiciário,
apesar de flexibilizado nesse procedimento, ainda, é muito
distante das pessoas comuns.
5.3.2.2. Ausência de Defesa Técnica
Um dos déficits de garantias mais visíveis diz respeito
ao direito de defesa. O Jus Postulandi nos Juizados Especiais,
tal como é concebido hoje no Brasil, ofende aos princípios
institutivos do processo, enquanto instituição constitucionalizada, debilitando a validade do próprio provimento final.
Embora se entenda que a intenção do legislador ao
disciplinar o Jus Postulandi foi garantir o acesso facilitado
à jurisdição e oferecer uma solução ao crescente número
de demandas judiciais, tal instituto não pode ofender as
garantias processuais constitucionalmente asseguradas pela
Constituição de 1988.
A ausência de representação por advogado legalmente
habilitado gera grandes disparidades entre as partes, fazendo com que os princípios da isonomia, ampla defesa
e contraditório sejam mitigados, uma vez que, o processo
somente existe na atual concepção do Estado Democrático
de Direito, se desenvolvido a partir de tais princípios.
Conforme Fux (2010, p.1) “O que se observa hoje é
que pessoas desiguais brigam no mesmo juízo com armas
diferentes e, como o Direito é composto de normas técnicas, há um desequilíbrio entre a parte desacompanhada
e aquela que tem advogado.”
Certo é que a celeridade procedimental e o livre acesso
à jurisdição não podem desconsiderar ou mesmo anular os
denominados “direitos fundamentais constitucionalizados
da ampla defesa, contraditório, isonomia da atuação do
advogado e da gratuidade postulatória.” (LEAL, 2008, p.53).
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Adriano Lúcio dos Santos defende que
O advento de técnicas alternativas para a resolução de conflitos de interesse e de direitos obriga ao jurista reler e repensar o acesso à justiça
(jurisdição), relevando concepções ideológicas
e tecnológicas, pois não se pode praticar ou reduzir a técnica processual e a ciência processual à
ideologia ou à tecnologia. (TAVARES (Coord.),
2008, p.15)

Ao ingressarem em juízo sem advogados as partes
adentram em um sistema completamente desconhecido,
sem possuírem qualquer conhecimento do que ali será
realizado, fornecendo ao julgador somente sua verdade embasada em acontecimentos fáticos. É difícil para o cidadão
leigo possuir conhecimentos capazes de fundamentar sua
pretensão, tanto materialmente quanto processualmente.
Idêntica crítica deve ser ministrada em relação
aos juizados especiais, na esfera estadual e federal, pois a instauração do procedimento ocorre
através de atermação do cidadão, da parte ou
interessado (necessariamente leigo), afastada a
existência da presença e da atuação do advogado,
inclusive quanto a prática dos atos processuais
subsequentes até a audiência, na qual se fará a
instrução e o julgamento da causa, havendo celebração e homologação de acordos e transações,
em detrimento dos interesses e direitos, sem
adequada assistência técnica jurídica e técnica
processual.
O cidadão e a coletividade não podem ser mal
orientados, induzidos ou manipulados à prática
de atos processuais complexos e de consequên-
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cias incalculáveis e imprevisíveis para sua vida
jurídica e com repercussão no seu patrimônio.
É inconcebível que a meta e a promessa de
aceleração (celeridade) dos processos seja tratada
como se fosse efetividade; reduzir o número, a
quantidade e o volume de processos não significa reduzir o número, a quantidade e o volume
de direitos e interesses, compondo estatísticas e
satisfazendo prognósticos. .(TAVARES (Coord.),
2008, p.15)

Embora patente a necessidade da criação de órgãos e
institutos capazes de conferir celeridade ao procedimento,
não se pode desconsiderar toda a conquista democrática
sintetizada na Constituição de 1988.Tal feito impõe o risco
de todo sistema ser eivado de inconstitucionalidades, pois a
indispensabilidade do advogado está expressamente prevista
no artigo 133 do texto constitucional, in vebis:“O advogado
é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos
limites da lei.” (BRASIL, 2011, p.51)
Em relação ao tema, expõe Rosemiro Pereira Leal:
(…) o que se extrai do art.133 da CR\88 é
que, muito mais que o retórico controle do
judiciário, há de se restabelecer, de imediato
por consectário constitucional, com pronta revogação ou declaração de inconstitucionalidade
de leis adversas, o controle pleno e irrestrito
da atividade jurisdicional pelo ADVOGADO.
(LEAL, 2001, p. 178)

Esclarece-se que não pretendemos nos referir somente aos advogados particulares, mas também a Defensoria
Pública prevista do artigo 134 da Constituição Federal de
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1988, que é essencial instrumento ao acesso à jurisdição,
sendo-lhe delegada a orientação jurídica e a defesa, em
todas as instâncias, daqueles que comprovem insuficiência
de recursos.
A preocupação é que, não obstante sua importância,
as Defensorias Públicas hoje se encontram totalmente impossibilitadas de atender o crescente número de demandas,
estando em prejuízo numérico frente aos cidadãos, conforme explica Selene Maria de Almeida:
No caso específico dos defensores públicos é
sabido que não existem quadros para os novos
Juizados o que transfere para estagiários e conciliadores o papel de defesa judicial e orientação. A
Defensoria Pública da União não está aparelhada
para atender ao volume avassalador da demanda que já se apresenta nos Juizados. Em alguns
Estados da nossa Região só existe um defensor
público. (ALMEIDA, 2002, p.9)

Portanto, o Jus Postulandi demonstra o descumprimento do Estado em sua obrigação de viabilizar o efetivo
e não meramente formal acesso dos cidadãos à jurisdição,
que deveria ser efetivado através da disponibilização de
procuradores tecnicamente habilitados para o aferimento
da adequada resolução da lide.
5.3.2.3 A sumarização da cognição
Atualmente, tornou-se muito comum a consideração
de que a jurisdição só poderia ser considerada satisfatória, se
for um instrumento rápido, acessível e eficiente na resolução
dos conflitos, uma vez que a justiça tardia seria equivalente
à ausência de prestação jurisdicional pelo Estado.
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De fato, a celeridade na resolução dos conflitos é uma
garantia constitucional preconizada no inciso LXXVIII,
do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, que deve
ser aplicada, de forma que as partes tenham acesso a uma
prestação jurisdicional célere e eficaz.
No entanto, tal garantia deve ser buscada de forma que não venha a agredir ou desconsiderar os demais
fundamentos constitucionais do processo, sob pena de se
incorrerem em ilegalidades e inconstitucionalidades, sobre
o tema vejamos mais uma vez as palavras de Adriano Lúcio
dos Santos:
(...) o erro na interpretação e na administração
da justiça pode resultar em ilícitos, inconstitucionalidades e na responsabilidade do Estado pelo
exercício da função jurisdicional, exemplificados,
no erro judiciário, no abuso de autoridade, no
exercício arbitrário das próprias razões e na autotutela ilícita. Os operadores do ordenamento
jurídico-sistema jurídico – devem possibilitar
e facilitar ao cidadão e ao povo acesso a um
direito democrático e não praticar um direito
autocrático; ou aristocrático; ou um ante-direito.
(TAVARES (Coord.), 2008, p.20)

Observa-se que o instituto do Jus Postulandi não possibilita a paridade entre os litigantes, tampouco garante a efetiva participação dos mesmos na construção do provimento
final, que por tal motivo e por tantos outros abordados
acima, não poderá ser considerado legitimo e proveniente
de um Estado Democrático de Direito.
Segundo Rosemiro Pereria Leal: “(...) o processo,
como instituição constitucionalizada, deflui de uma Sociedade Política consciente de um projeto constitucional
140

arbitrado pela atividade legiferante diretamente popular e
não por órgãos de representação integral de um povo fictamente considerado (povo icônico).” (LEAL, 2001, p. 95).
O que se entende é que a intenção de alavancar a
prestação jurisdicional não pode relegar a um plano inferior
os conflitos de classes menos abastadas, que ainda hoje, são
as mais presentes nos Juizados Especiais.
Assim, considerando os trâmites processuais e os elementos técnicos que envolvem o desenvolvimento de um
processo, é impossível acreditar que as partes desacompanhadas de advogados legalmente habilitados teriam condições de participar efetivamente e auferir um provimento
final democrático.
Conforme abordado no decorrer do presente estudo
uma das essencialidades do Estado Democrático de Direito
é a participação ativa dos cidadãos no sistema político do
país, inserindo-se em tal conceito a ativa participação no
processo judicial.
Sob tal perspectiva, os provimentos jurisdicionais
não seriam apenas a expressão do pensar do magistrado,
mas sim o resultado da participação efetiva das partes nos
procedimentos, estando estas, logicamente, sujeitas às leis.
Para Dhenis Cruz Madeira:
Nesse sentido, o provimento não é fruto da vontade de uma autoridade anacoreta, eis que o julgador se sujeita, tal como as partes, às imposições
normativas que regem a função jurisdicional. A
função jurisdicional deve sempre propiciar às partes a possibilidade de fiscalização irrestrita dos atos
processuais que a alicerça, eis que, como precitado,
todo poder emana do povo, e os destinatários
devem também se apresentar como co-autores
do provimento.(MADEIRA, 2012, p.113)
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Assim, o problema encontrado nos Juizados Especiais
é que tais órgãos, em vista da celeridade na resolução dos
conflitos, buscam abreviar as fases processuais, bem como
desconsideram vários dos elementos importantes para
conferir legitimidade à decisão final.
Desse modo, o processo de conhecimento demanda
que as provas e argumentos sejam devidamente produzidos
e analisados, de forma que todos os envolvidos contribuam
para a construção do provimento final e não somente o
magistrado.
Conforme leciona Dhenis Cruz Madeira: “não se
afasta a ideia de que a cognição compreende a análise das
provas e argumentos, porém o que se rejeita é o entendimento de que o julgador realiza tal atividade sozinho e que
a função jurisdicional seja dependente das virtudes pessoais
do magistrado.” (MADEIRA,2012, p.116).
O que não se pode deixar de compreender é que a
cognição processual é um instituto jurídico fundamental
para o aferimento de uma decisão judicial satisfatória, e
qualquer restrição que se imponha a tal instituto é revestida
de inconstitucionalidades, uma vez que não há como chegar
a uma solução justa sem a produção e análise das provas.
Sendo tal, o posicionamento do supracitado autor.
In verbis:
Veja-se que o Direito Democrático elevou a
cognição, de mera atividade do julgador, para
instituto jurídico fundamental dos cidadãos,
o que impossibilita, por si só, sua sumarização.
Qualquer tentativa de restrição do acesso das
partes à valorização das provas e argumentos é,
portanto, inconstitucional, ainda que sustentada
por regras infraconstitucionais. (MADEIRA,
2012, p.114)

142

O que se vê é que somente com exaurimento da técnica processual é que será garantida uma cognição satisfatória
e uma simétrica participação dos sujeitos na construção do
provimento final, situação esta totalmente distante do que
hoje ocorre nos Juizados Especiais.
Mais grave ainda é a sumarização da cognição quando
as partes estão no exercício do Jus Postulandi, uma vez que
nestes casos as partes, por carecerem de conhecimentos
técnicos, são incapazes de praticar os atos que instruiriam
devidamente o processo.
Sem falar, ainda, que a ausência de representação técnica e a consequente cognição insuficiente acabam por exigir
que o magistrado exerça uma função mais ativa no processo,
abrindo margem para uma discricionariedade judicial não
razoável, descaracterizando assim sua imparcialidade.
Ao contrário do que poderia se pretender, e a partir
das críticas postuladas, o que se vê nos Juizados Especiais são
procedimentos desencadeados, sem qualquer observância
aos princípios processuais, eivados, portanto, de legitimidade
e incapazes de satisfazer os anseios das partes.

5.4. CONCLUSÃO
Após a exposição do tema, restou claro que para se
garantir um processo nos moldes ditados pelo paradigma
do Estado Democrático de Direito, necessário se faz o
respeito aos princípios institutivos do processo.
Assim sendo, para que os destinatários da norma se
reconheçam como construtores do provimento final será
imprescindível que estejam assistidos juridicamente por
um advogado, profissional este habilitado para o exercício
de sua tão importante função, qual seja a administração da
jurisdição.
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Apenas mediante a possibilidade de defender-se tecnicamente é que os sujeitos processuais podem se considerar
assistidos de forma satisfatória, pois assim estarão tutelados
por profissional com conhecimento técnico suficiente para
elidir eventuais ofensas e lesões aos seus direitos.
Entretanto, no atual momento reformista do Código
de Processo Civil, vislumbra-se uma enorme tendência à
introdução de inúmeros mecanismos de sumarização do
procedimento, sobre pretexto de se atingir rápida solução
ao litígio apresentado.
Entendemos neste ponto que não se deve abrir mão
dos princípios e garantias constitucionais, em detrimento
do alcance de uma efetividade em tempo razoável de satisfação do direito, sendo indispensável à observância e o
respeito aos mesmos.
Tal situação seria um total retrocesso nas conquistas
sociais contempladas pela Constituição Federal de 1988,
pois não se deve em tempo e modo algum elidir ou até
mesmo suprimir a aplicação ampla dos princípios e garantias
constitucionais em prol de uma celeridade procedimental,
sob pena de ilegitimidade democrática do provimento final.
Assim, concluímos que diante da nova epistemologia
do Estado Democrático de Direito, a participação efetiva
dos destinatários da norma na construção compartilhada do
provimento é condição de sua validade, sendo que somente
viabilizando tal participação é que o Estado cumprirá sua
função de garantir o acesso à jurisdição.
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